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Apresentação 

Este relatório apresenta informações sobre o segundo 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 - 

Conaveg (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 (Deflor/MMA), responsável pelo secretariado da Conaveg. O objetivo do 

documento é compartilhar e divulgar os esforços realizados e os resultados alcançados em 2021 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 ilegal e a recuperação da vegetação nativa. Também é objetivo deste 

relatório sistematizar e informar aos membros da Comissão Executiva sobre o andamento da 

implementação do Plano e dos seus indicadores de resultado. 

Para tanto, o relatório foi estruturado em seis partes, além desta Apresentação. A primeira delas traz 

uma síntese sobre o Contexto e a Estrutura de Plano Nacional, que foi desenhada em 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 diferentes instituições. 

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 2021, no âmbito 

do Governo Federal, tanto pelo MMA, como pelos demais ministérios que compõem a Comissão 

Executiva, os quais foram apresentados 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 Nacional e do Plano Operativo, como a Operação Guardiões do Bioma, coordenada pela 

Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Seopi/MJSP). 

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 

de 2021. Além disso, a sexta parte sistematiza dados e informações sobre as queimadas e incêndios 

florestais disponibilizadas pela Plataforma de Dados sobre Queimadas (BD Queimadas), também do 

Inpe. 

Por fim, são apresentadas algumas considerações acerca da implementação do Plano Nacional.  
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1. Contexto e Estrutura do Plano Nacional 

 

É de interesse de toda a sociedade brasileira que o desenvolvimento socioeconômico ocorra cada vez 

mais sobre bases sustentáveis, avançando o mínimo possível sobre as nossas florestas e demais tipos 

de vegetação nativa.  

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

diferentes níveis 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. Mais recentemente, porém, o que 

se observa é um recrudescimento do desmatamento ilegal, com aumento sistemático das taxas anuais, 

sobretudo na Amazônia. 

Para reverter esse quadro, faz-se necessário a adoção de novas estratégias, com medidas positivas que 

influenciem novas dinâmicas e soluções ambientais lucrativas, que incentivem modelos produtivos 

sustentáveis como alternativa a supressão da vegetação nativa, trazendo os diferentes setores da 

sociedade para atuar em conjunto nessa 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. 

Nesse 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; 

• Responsabilização por crimes e infrações ambientais, com o aumento da punibilidade 

dos infratores; 

• 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 (PF), Centro Gestor e Operacional do Sistema de 

Proteção da Amazônia (Censipam), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), entre outros, e melhor qualificação das 

informações diponíveis. 

 

2. Regularização Fundiária e Ordenamento Territorial, que busca resolver situações fundiárias 

pendentes, contribuindo para a identificação e responsabilização de eventuais infratores 

ambientais, redução de conflitos fundiários e orienta políticas de desenvolvimento ambiental 

e territorial. Assim, foram agregadas nesse eixo as ações voltadas para: 
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• 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 públicas federais; 

• Consolidação de unidades de conservação; 

• Revisão de critérios para o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Brasil. 

 

3. Pagamento por Serviços Ambientais, que visa  promover a compensação monetária e não 

monetária para aqueles que conservam a floresta em pé, por meio de programas e projetos e,  

principalmente, por meio do estabelecimento dos mecanismos e regulamentações necessárias 

para a criação de um mercado de serviços ambientais, que contribua para a melhoria, 

conservação e recuperação da vegetação nativa. Além da conservação e proteção ambiental, 

as ações deste eixo objetivam promover qualidade de vida e gerar renda para os produtores 

rurais, prioritariamente os pequenos, e para  os povos e comunidades que conservam áreas 

de vegetação nativa. Dentre as ações do eixo, destaca-se: 

• Regulamentação de normas e instrumentos que tratem de pagamento por serviços 

ambientais; 

• Implementação de programas e projetos de PSA; 

• 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 (ENREDD+); 

• Promoção da viabilidade dos serviços ambientais para o desenvolvimento sustentável, 

em especial, em Áreas Protegidas e Comunidades Locais. 

 

4. Recuperação da Vegetação Nativa é considerada de fundamental importância para 

conservação da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos, da produção agrícola, e para a 

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: 

• Monitoramento e avaliação da implementação da Política e do Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa; 

• Desenvolvimento de mecanismos financeiros e incentivos para recuperação da 

vegetação nativa; 

• Implementação de ações de recuperação da vegetação nativa em campo, por meio de 

projetos de cooperação internacional; 

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

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). 
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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 (PATs) 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 e da acessibilidade 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 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; 

• 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 (MAPA), Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI), Ministério da Defesa (MD), Ministério da Economia (ME), Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (MJSP) e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 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. 

A Comissão também é responsável por coordenar e monitorar a implementação da Política Nacional 

de Recuperação da Vegetação Nativa e do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 

(Planaveg), lançados por meio do Decreto nº 8.972, de 23 de janeiro 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.  
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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 florestais e a 

recuperação da vegetação nativa, foram realizadas, em 2021, duas reuniões virtuais ordinárias da 

Comissão Executiva, as quais resultaram, entre outros, nos seguintes encaminhamentos: 

• Aprovação do Balanço de Atividades 2020 do Plano Nacional para Controle do Desmatamento 

Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020-2023 (Resolução nº 6, de 8 de julho de 2021); 

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

da Vegetação Nativa e respectivo Plano Operativo (Resolução nº 7, de 1º de dezembro de 

2021); 

• Recriação das Câmaras Consultivas Temáticas (CCTs) para subsidiar os trabalhos da Comissão 

Executiva em assuntos específicos (Resoluções nº 8, 9 e 10 de 1º de dezembro de 2021). 

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, inicialmente, 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. 

Durante o ano de 2021 foram realizadas cinco reuniões virtuais da CCT Incêndios (15 de janeiro, 5 e 26 

de fevereiro, 30 de julho, 10 de agosto de 2021), as quais contaram com a participação de 

representantes do MMA, Mapa, Ibama e ICMBio e tiveram como objetivo discutir a implementação 

das ações estabelecidas no Plano de Trabalho, aprovado em 26 de fevereiro daquele ano. As reuniões 

de julho e agosto também contaram com a participação de convidados do Censipam, responsáveis 

pelo desenvolvimento do Painel do Fogo (https://panorama.sipam.gov.br/ panorama/pages/ 

painel_fogo.html). 

Ademais dessas reuniões, foram ainda realizadas outras três reuniões (21 de outubro, 29 de novembro 

e 22 de dezembro), que contaram com a participação de representantes projetos de cooperação 

internacional, com objetivo de viabilizar recursos para construção de uma Estratégia Federal de 

Voluntariado para ações de Manejo Integrado do Fogo. Tal atividade abarca e amplia o escopo de duas 

atividades previstas no Plano de Trabalho, a revisão de manuais para prevenção e combate a 

incêndios florestais em propriedades rurais e o estabelecimento de protocolos de boas práticas para 

a prevenção e controle de incêndios florestais e manejo integrado do fogo. A proposta inclui a 

sistematização de informações sobre as diferentes iniciativas, públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, de participação de voluntários, e a elaboração de um protocolo com conteúdo mínimo 

e padronizado para a formação, acionamento e envolvimento dos diferentes voluntários e brigadas 

em ações de manejo integrado do fogo e de conservação ambiental. 

Também em 2021, o Ministério do Meio Ambiente participou de reuniões da Casa Civil da Presidência 

da República (CC/PR) e em audiências da Câmara dos Deputados, com a finalidade de prestar 

esclarecimentos e contribuir para a aprovação do Projeto de Lei nº 11.276, de 2018, que regulamenta 

https://panorama.sipam.gov.br/panorama/pages/%20painel_fogo.html
https://panorama.sipam.gov.br/panorama/pages/%20painel_fogo.html
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o art. 40 da Lei nº 12.651/2012 e institui a Política Nacional sobre Manejo Integrado do Fogo. A partir 

dessas discussões, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados (em 27 de outubro de 2021) e 

encaminhada ao Senado Federal, onde segue até o presente momento. 

Em linhas gerais, o resultado das atividades da CCT Incêndios em 2021 foram: 

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 

Aprovação do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados em 27 de outubro de 2021. 

Aguardando tramitação na Casa Revisora. 

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

Florestais no Brasil 

O desenvolvimento da atividade depende de tratativas entre Ibama e fábrica de software 

responsável pelo desenvolvimento do sistema que extrapolam a competência da CCT 

Incêndios. 

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

Atividade integrada na proposta para criação de uma Estratégia Federal de Voluntariado para 

ações de Manejo Integrado do Fogo. 

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

A integração da atividade no Painel do Fogo, de responsabilidade do Censipam, permanece em 

discussão sobre sua viabilidade e adequação de meios e recursos para a implementação. 

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 

Atividade parcialmente integrada na proposta para a criação de uma Estratégia Federal de 

Voluntariado para ações de Manejo Integrado do Fogo. 

 

Por fim, vale mencionar que com o término da vigência estabelecida na resolução inicial, a CCT 

Incêndios foi recriada por nova Resolução da Comissão Executiva (Resolução nº 8, de 1º de dezembro 

de 2021), que, além de estender o prazo para a conclusão das atividades previstas no Plano de 

Trabalho, também alterou sua composição para incluir, entre seus membros, representantes do 

Censipam/MD. 

 

3.2 Câmara Consultiva Temática sobre Financiamento para implementação do Plano 
Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa - Planaveg (CCT Recuperação) 

A Câmara Consultiva Temática sobre financiamento para a implementação do Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa (CCT Recuperação), foi instituída no âmbito do MMA por meio da 

Resolução Conaveg nº 2, 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 a captação de recursos e o desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores para 

incentivar a recuperação da vegetação nativa. 
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Durante o ano de 2021, foram realizadas reuniões mensais com a participação de representantes do 

MMA, SFB/Mapa, ME e MDR para elaboração e implementação de um Plano de Trabalho que previa a 

entrega de produtos relacionados com a temática de financiamento da recuperação da vegetação 

nativa no país.  

Por fim, vale mencionar que com o encerramento dos trabalhos da CCT Recuperação em novembro de 

2021, o MMA sugeriu o ajuste nas competências desta CCT no âmbito da Comissão Executiva, incluindo 

o monitoramento, avaliação e financiamento do Planaveg de forma mais ampla, incluindo também o 

MCTI como novo membro da comissão. A agora denominada Câmara Consultiva Temática sobre 

monitoramento, avaliação e financiamento do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 

(CCT Planaveg), foi instituída por nova Resolução da Comissão (Resolução nº 10, de 1º de dezembro 

de 2021). 

Após um ano de trabalho da CCT Recuperação, em linhas gerais, os principais resultados das atividades 

realizadas em 2021 e seus principais encaminhamentos foram: 

i) O ME coordenou, junto com o MMA e o Mapa, o lançamento do Decreto nº 10.828, de 1º de 

outubro de 2021 que regulamenta a emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) Verde, 

relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas e de seus biomas. 

O referido Decreto lista os produtos passíveis de servir de lastro para emissão das CPRs Verdes 

e, assim, confere a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento de instrumentos 

financeiros que incentivem a conservação ou regeneração da vegetação nativa, remunerando 

adequadamente o produtor rural que contribuiu para o alcance deste objetivo.  

A CPR Verde abre alternativa de mercado para as empresas interessadas em compensar suas 

emissões de gases de efeito estufa. O produtor rural que preserva o meio ambiente da sua 

propriedade poderá emitir o título para empresas interessadas em fazer negócios verdes, 

passando a ter uma fonte extra de renda. 

ii) No âmbito dos projetos de cooperação internacional coordenados pelo MMA, destacam-se 

duas iniciativas: 1) Chamada de Projetos para recuperação de áreas degradadas e combate a 

incêndios florestais em UCs do bioma Pantanal e fortalecimento da cadeia produtiva associada 

à recuperação nos biomas Pantanal, Caatinga e Pampa e 2) Chamada de projetos para 

recuperação de áreas degradadas e fortalecimento da cadeia produtiva associada à 

recuperação em três regiões de mosaicos de UCs na Mata Atlântica (MAPES, Lagamar e MCF), 

com enfoque em Reservas Particulares de Patrimônio Natural – RPPNs. Foram selecionados 

dez projetos para Caatinga, Pantanal e Pampa e dez projetos para Mata Atlântica. Todos os 

projetos tiveram sua execução iniciada em 2021. 

Para a Mata Atlântica foram investidos 38 milhões de reais e para os biomas Caatinga, Pampa 

e Pantanal foram investidos 9 milhões de reais em 2021, somando-se aos 19 milhões que já 

haviam sido investidos entre 2019 e 2020 pelo Projeto GEF Terrestre. Com as ações financiadas 

por esses dois Projetos, está prevista a recuperação de 3.100 hectares de áreas degradadas na 

Mata Atlântica e a recuperação de 6.700 hectares na Caatinga, Pantanal e Pampa, até 2023.  

Destaca-se ainda que, por meio do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (MMA/Banco 

Mundial/CI-Brasil) estão sendo investidos R$ 278 milhões em grandes áreas de quatro estados 

da região (Acre, Amazonas, Rondônia e Pará), até 2026, para as seguintes ações em 

andamento: 1) o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis; 2) estudos (inventário 

florestal, logística, infraestrutura e precificação) para concessão florestal; 3) Análises de CAR e 

adesão aos PRAs e 4) atividades de recuperação de áreas degradadas. 
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iii)  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, modelagens espaciais multicritérios para definição de áreas com alto potencial 

e melhor custo-benefício para recuperação da vegetação nativa. 

Estes mapas e bases de dados, estão sendo elaborados com base em modelagem de cenários 

multicritérios que prioriza áreas para recuperação considerando ganhos em termos ambientais 

e sociais (como a conservação da biodiversidade, mitigação às mudanças do clima, recarga 

hídrica, retorno socioeconômico, etc.) e redução em termos de custo de implementação, 

minimizando o conflito com outras atividades produtivas (ou seja, escolhendo áreas onde os 

custos de oportunidade para implementação de outras atividades são baixo). 

Os mapas para Caatinga, Pampa e Pantanal tem previsão de finalização em 2022, com apoio 

do Projeto GEF Terrestre. Todos os mapas estão sendo elaborados utilizando a mesma 

metodologia (Programação Linear Inteira), reconhecida pela Convenção de Diversidade 

Biológica (CDB). 

iv) O Ministério do Desenvolvimento Regional criou o Programa Águas Brasileiras, que busca 

promover a seleção pública de projetos destinados à revitalização de bacias hidrográficas, em 

escala nacional, para compor sua carteira de propostas passíveis de serem patrocinadas pelo 

setor privado, tendo como motivação a ampliação da segurança hídrica a partir de ações 

integradas voltadas ao aumento da disponibilidade de água, melhoria qualidade de vida e das 

condições socioambientais, valorizando ações regionais e impactos diretos à comunidades 

envolvidas. Ainda foi criado o Selo Aliança pelas Águas brasileiras, certificação que  representa 

um reconhecimento oficial de que um projeto de revitalização de bacia hidrográfica contribui 

para a segurança hídrica e para o desenvolvimento sustentável de localidades e comunidades 

rurais e urbanas. 

Por meio do Acordo de Cooperação Técnica 3/2021, publicado no dia 22 de janeiro de 2021, 

os Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR), do Meio Ambiente (MMA), da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e a 

Controladoria-Geral da União (CGU) estabeleceram parceria para a consecução coordenada 

do programa Águas Brasileiras e  a operação colaborativa da “Plataforma Águas brasileiras” - 

plataforma marketplace para o financiamento de projetos para a revitalização de bacias 

hidrográficas. 

Em fevereiro de 2021 foi publicado primeiro edital de seleção de projetos (Edital Nº 01/2021 

SNSH-MDR), para as bacias hidrográficas do rio São Francisco e área de influência do Projeto 

de Integração do Rio São Francisco PISF, do rio Araguaia–Tocantins, do Parnaíba e do rio 

Taquari. Foram apresentados 49 projetos, dos quais 26 foram selecionados pela Comissão de 

Avaliação das Propostas, composta por representantes do MDR, MMA, Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA). Do total de projetos selecionados, dezesseis foram para o 

São Francisco, dois para o Parnaíba, dois para o Taquari e seis para o Araguaia–Tocantins. Esses 

projetos estimam o apoio a 289 municípios e 10 estados. Desse edital, dezessete intenções de 

adoções foram formalizadas, dez contratos assinados e três projetos foram iniciados. O 

segundo edital de Chamamento Público (nº 02/2021 - SNSH/MDR), publicado em outubro de 

2021, passou a ter abrangência nacional. Os resultados foram divulgados em fevereiro de 

2022. 

Além disso, o MDR está em fase de elaboração de decreto para o Programa Nacional de 
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Revitalização de Bacias Hidrográficas, que terá a estrutura de governança, diagnóstico das sub-

bacias hidrográficas, definição de criticidade das bacias e conjunto de ações a serem 

realizadas." 

v) Nos dias 26 e 27 de outubro de 2021 foi realizado o seminário Recuperação da Vegetação 

Nativa: Desafios e Oportunidades para o Brasil1, que contou com especialistas convidados para 

avaliarem os principais desafios e as oportunidades para a recuperação da vegetação nativa 

em todos os biomas brasileiros. O evento teve a participação de todos os membros da CCT 

Recuperação e colheu subsídios para o aperfeiçoamento e implementação de políticas, 

programas e projetos de recuperação da vegetação nativa coordenados pelo Governo Federal, 

em especial o Planaveg. 

Para o ano de 2022, os trabalhos da CCT Planaveg incluirão monitorar e avaliar a implementação das 

iniciativas estratégicas do Planaveg. Um dos focos de trabalho no próximo período será o balanço e o 

monitoramento das ações previstas no Planaveg e o levantamento de demais políticas, programas e 

projetos direcionados para a recuperação da vegetação nativa em cada unidade da federação.  

 Esse trabalho será conduzido com apoio de consultoria contratada e será acompanhado pela CCT 

Planaveg ao longo das reuniões previstas para 2022, visando a contribuição dos membros da CCT 

Planaveg no levantamento e validação das informações que irão compor o Relatório de Balanço de 

Execução do Planaveg (2017-2022). O relatório demonstrará o quanto as iniciativas estratégicas do 

Planaveg avançaram até o momento e o quanto contribuíram com os objetivos de recuperação 

estabelecidos no Plano, descrevendo também comentários e recomendações para uma futura 

atualização do Plano. 

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

A Câmara Consultiva Temática sobre Pagamento por Serviços Ambientais (CCT PSA) foi instituída pela 

Resolução nº 3, de 23 de abril de 2020, com o objetivo de propor medidas para a estruturação do 

mercado de serviços ambientais. Assim, entre novembro de 2020 e outubro de 2021, a CCT PSA 

realizou sete reuniões, que contaram com a participação do setor privado e da sociedade civil, para 

debater a agenda de Pagamentos por Serviços Ambientais e implementar um plano de trabalho com 

as seguintes estratégias de ação e atividades: 

i) Proposta de arranjos de PSA para o fomento do mercado privado de PSA;  

Levantamento de oportunidades de demanda de PSA a partir de reuniões, oficinas e 

webinários com representantes do setor privado, da sociedade civil, órgãos estaduais de meio 

ambiente e agricultura, e organizações representativas dos produtores rurais;  

Levantamento de oportunidades em instrumentos como títulos, crédito, seguros, Cota de 

Reserva Ambiental, projetos certificados, entre outros.   

 ii) Diálogo para avaliação de parcerias e iniciativas relativas ao reconhecimento dos serviços 

ambientais em produtos e serviços;   

 
1 Links para visualização do Seminário Recuperação da Vegetação Nativa: Desafios e Oportunidades para o Brasil”: Primeiro Bloco 

https://youtu.be/J7xia0_Z1a0; Segundo Bloco https://youtu.be/VhKcqo3xEyo; Terceiro Bloco https://youtu.be/3_1zvA6_7T0; Quarto Bloco 

https://youtu.be/vyvPuuUHteQ. 

https://youtu.be/J7xia0_Z1a0
https://youtu.be/J7xia0_Z1a0
https://youtu.be/VhKcqo3xEyo
https://youtu.be/VhKcqo3xEyo
https://youtu.be/3_1zvA6_7T0
https://youtu.be/3_1zvA6_7T0
https://youtu.be/vyvPuuUHteQ
https://youtu.be/vyvPuuUHteQ
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Realização de diálogos setoriais e webinários 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 por 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. 

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; 

Acompanhamento da elaboração de propostas de projetos de lei de concessão de áreas 

protegidas para fins de conservação e projeto de lei propondo a regulamentação da profissão 

de guarda florestal.  

Dentre os debates realizados, destaca-se: 1) webinário realizado com órgãos e instituições 

implementadoras de programas e projetos de PSA, que contribuiu para definir as diretrizes de trabalho 

da CCT e apontar boas práticas, desafios e oportunidades existentes para os projetos públicos e 

privados no segmento de serviços ambientais; 2) reuniões de aproximação para conhecimento e 

articulação de futuras parcerias entre as programas e projetos de PSA e as políticas públicas de 

compras governamentais. 

Em razão da necessidade de regulamentação da Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que instituiu 

a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais (PNPSA), e da interface dos temas de 

trabalho da CCT com esta agenda, a Câmara Consultiva priorizou, em sua 7ª reunião, a discussão sobre 

um dos principais instrumentos da PNPSA: o Cadastro Nacional de Pagamentos por Serviços 

Ambientais (CNPSA).  O objetivo da reunião foi recolher subsídios para apoiar o órgão gestor da PNPSA 

no processo de regulamentação da lei. A reunião contou com a participação de instituições 

implementadoras de projetos dos setores públicos e privado e foi importante para estabelecer 

diretrizes técnicas para a elaboração do cadastro nacional.   

Desta forma, a CCT PSA teve seu escopo ampliado, para além da tarefa de propor medidas para a 

estruturação do mercado de serviços ambientais; identificar e discutir parcerias e iniciativas de 

reconhecimento e pagamento por serviços ambientais; e acompanhar estudos técnicos. Com a 

alteração, foi publicada a Resolução nº 9, de 1º de dezembro de 2021, estabelecendo a Câmara 

Consultiva Temática sobre Parcerias e Iniciativas de Reconhecimento e Pagamento por Serviços 

Ambientais (CCT Parcerias). 

Para o ano de 2022, a nova CCT Parcerias deverá, prioritariamente, realizar um conjunto de reuniões 

e consultas técnicas para subsidiar o órgão gestor da PNPSA na elaboração da proposta de decreto 

regulamentador da PNPSA. Além das consultas, que serão realizadas por meio da Comissão Executiva, 

também deverão ser realizadas consultas e reuniões setoriais com os agentes interessados e órgãos 

competentes. 



 

19 
 

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 PF. 

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 2021 foram realizadas 884 ações de fiscalização pelo ICMBio, das quais 245 ações foram 

específicas para combate ao desmatamento ilegal no bioma Amazônia. Essas ações contaram com 

a participação de 3.032 agentes de fiscalização do ICMBio, 1.043 policiais militares, 446 agentes da 

Força Nacional, 262 de militares das forças armadas e 665 servidores ou colaboradores de outras 

instituições, e resultaram na aplicação de 1.914 autos de infração, aplicação de 1.815 multas 

simples, mais de 2.300 bens apreendidos e 835 embargos realizados. 

b) Promover a responsabilização por crimes e infrações ambientais 

Em 2021 houve aumento do número de inquéritos policiais instaurados e operações policiais 

gerenciadas diretamente pelos Grupos de Investigações Ambientais Sensíveis (GIASE's) do 

Amazonas, Pará e de Rondônia. Ao todo, 120 operações para combater crimes ambientais nos 

estados da Amazônia Legal foram deflagradas. O resultado dessas operações foi a abertura de 1.504 

inquéritos policiais (IPL) e 551 prisões (prisão em flagrante, prisão preventiva e provisão 

temporária). Esses dados indicam aumento no “Índice de Solução" dos IPLs instaurados que, em 

2021, foi de 89,6%. Vale dizer, também, que a deflagração dessas operações resultou na elaboração 

de “reports” (informações de polícia judiciária) contendo a identificação e a qualificação das áreas 

desmatadas e incendiadas, com o fito de sequestrar bens (reparação à União), descapitalizar 

organizações criminosas, repreender crimes ambientais na região e promover a devida 

responsabilização criminal dos infratores. 

Da parte do Ibama, foram executadas 140 ações relacionadas à flora, que totalizaram 3.902 autos 

de infração lavrados em 2021, selecionados pelo tipo de infração "Flora" ou receita "Penalidade 

pecuniária - Flora", que resultaram em 2.615 embargos decorrentes de infrações ambientais e 

quase 430 mil hectares de área embargada. Ainda sobre as infrações, em 2021 foram julgados mais 

de 850 processos, sendo 181 processos com julgamento em definitivo na segunda instância, 569 

processos julgados em primeira instância e 102 processos conciliados. Também foram quitados 

13.070 processos referentes a autos de infração lavrados em decorrência de crimes ambientais 

contra a flora, gerando recolhimento de mais de 24 milhões de reais. Essas medidas têm por 

objetivo inibir a supressão vegetal por meio da ação e da presença constante do Estado em áreas 

com maior ocorrência de crimes ambientais contra a flora. 
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No que toca às ações levadas a cabo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), especificamente com 

foco no enfrentamento aos delitos ambientais, destacam-se as seguintes Operações Nacionais: 

Operação de Atuação Integrada – Terra Indígena Yanomami: realizada em três etapas 

distintas, com objetivo de alinhar questões e desenvolver um plano de ação a curto prazo para 

o cumprimento da decisão judicial proferida em desfavor da União nos autos da Ação Civil 

Pública nº 1000551-12.2017.4.01.4200, que determina que a União proceda à desintrusão na 

Terra Indígena Yanomami; 

Operação Kaporto: executada entre 12 e 26 de maio de 2021 nas Terras Indígenas Kaxarari, 

Karipuna e Karitiana, todas no estado de Rondônia. A ação teve como principal objetivo apoiar 

ações da Fundação Nacional do Índio (Funai), visando à redução da extração ilegal de madeira 

no interior das terras indígenas mencionadas, bem como reduzir os níveis de intrusão de não-

indígenas nas regiões afetadas; 

Operação Apyterewa: executada entre 14 de abril e 12 de maio de 2021 no município de São 

Félix do Xingu, Pará. A ação teve como principal objetivo incrementar a presença estatal nos 

arredores da Terra Indígena Apyterewa, combatendo ilícitos ambientais em apoio às ações da 

Funai na região; 

Operação Tapajós 230: a ação teve origem em solicitação de apoio realizada pela Polícia 

Federal (PF), com o objetivo de dar cumprimento à decisão judicial de desobstrução de terras 

indígenas no munícipio de Jacareacanga, Pará: 

1ª etapa - executada entre 18 de maio e 3 de junho de 2021 nos municípios de Itaituba 

e Jacareacanga, Pará. A ação teve como objetivo manter aberto ao tráfego de pessoas 

e veículos o trecho da BR 230 que liga as cidades mencionadas, bem como a ligação 

com a BR 163 até Santarém, Pará; 

2ª etapa - executada entre 13 e 22 de junho de 2021. Tratou-se de extensão da 

operação referida, devido ao recrudescimento das manifestações levadas a cabo por 

toda a região da Terra Indígena Munduruku. 

Operação Anhangá: executada entre 13 e 28 de agosto de 2021, com o objetivo de 

implementar ações de fiscalização com foco nos delitos ambientais praticados nos municípios-

alvo elencados pelo Comitê Gestor do Plano Amazônia 2021-2022, especificamente nos 

estados do Pará e de Rondônia;  

Operação Alfeu III: executada entre 27 e 30 de outubro de 2021 na área rural do município de 

Pontes e Lacerda/MT, para, em conjunto com a PF, Exército Brasileiro, Ibama e Funai, executar 

ações específicas de enfretamento a delitos ambientais, principalmente a desocupação de três 

garimpos ilegais na Terra Indígena Sararé (Sararé, Cooperpontes e Babalu). 

Operação Black Hawk II: executada entre 14 e 20 de novembro de 2021, na região de Marabá, 

Pará, em apoio à PF na repressão às atividades ilegais e aos crimes ambientais que estão 

ocorrendo na Faixa de Servidão da Linha de Transmissão de Energia (Belo Monte). 

Operações Regionais: Além das Operações Nacionais, as Superintendências estaduais da PRF 

têm autonomia para o desenvolvimento de ações de caráter regional de combate a ilícitos 

ambientais. Nesse sentido, foram efetivadas, em âmbito regional, diversas outras operações 

que contribuíram significativamente para os resultados operacionais alcançados em 2021;  



 

21 
 

Capacitações: além das Operações policiais propriamente ditas, a PRF também promoveu 

ações de nivelamento em assuntos  

Curso de Identificação Macroscópica de Essências Florestais: ministrado em parceria com o 

Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT), para três turmas que 

objetivaram capacitar cerca de 70 Policiais Rodoviários Federais na identificação das principais 

espécies florestais extraídas da Amazônia, tornando-os aptos a debelar fraudes associadas ao 

transporte de produtos florestais nas estradas e rodovias federais. 

Nivelamento Técnico em Fiscalização Ambiental: executado entre 7 e 17 de outubro de 2021, 

teve como objetivo principal nivelar o conhecimento técnico de 38 Policiais Rodoviários 

Federais na área de enfrentamento aos delitos ambientais, com vistas à padronização em suas 

atuações. 

Por fim, são apresentados abaixo os principais resultados alcançados em 2021 com as operações para 

enfrentamento aos delitos ambientais, e respectivos quantitativos: 

INDICADOR QUANTIDADE 

Crimes Ambientais 
1.286 ações de fiscalização 
8.784 pessoas fiscalizadas 

11.302 veículos fiscalizados 

Produto Perigoso 
704 ações de fiscalização 
5.545 pessoas fiscalizadas 
8.438 veículos fiscalizados 

Manejo de Animais 11.367 ocorrências 

Crimes Ambientais 
2.727 ocorrências 

2.848 pessoas detidas 

 Agrotóxicos Apreendidos 237.104,80 kg  

Animais Exóticos 26.200 animais 

Animais Silvestres Mortos 779 animais 

Animais Silvestres Vivos 17.197 animais 

Carvão Apreendido 1.063,40 m³ 

Madeira Apreendida 36.153,58 m³ 

Ouro Apreendido 66.609 g 
Fonte: Relatório Operacional Diário (R.O.D) 

 

4.1.2 Ações de prevenção e combate aos incêndios florestais 

Em 2021 houve uma redução de 17% no número de focos observados no país em relação ao ano 

anterior, passando de quase 223 mil em 2020 para cerca de 184 mil focos em 2021. Em termos de área 

queimada, observou-se redução de 12% em relação a 2020, passando de 312.140 km2 de área 

queimada em 2020 para 274.408 km2 em 2021. 

Especificamente para as unidades de conservação federais, o total de área atingida por incêndios em 

2021 foi 24% menor do que aquele verificado em 2020, confirmando a tendência de redução das áreas 

incendiadas ao longo dos últimos anos. Isso se deve, em grande medida, às ações conjuntas do 

Governo Federal. 

a) Implementar o Programa de Brigadas Federais em áreas federais prioritárias 
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Em 2021 foram contratados 3.185 brigadistas para atuação em atividades de prevenção e combate 

aos incêndios florestais em todo o Brasil, sendo 1.791 brigadistas contratados pelo Ibama e 1.527 

pelo ICMBio.  No caso do ICMBio, os brigadistas foram contratados para atuar em 127 unidades de 

conservação distribuídas em todos os biomas brasileiros. No total, mais de 800 mil hectares de 

áreas federais estiveram sob proteção contra incêndios florestais.  

Também foram realizadas, em 2021, 21 operações de combate, que contaram com a atuação de 

outras instituições além do ICMBio e do Ibama, como Fundação Nacional do Índio (Funai), CBMs de 

diferentes estados, entre outras. Grande parte (2/3) dessas operações foram realizadas para evitar 

que o incêndio atingisse áreas de interesse federal. 

Nome Data Inicial Data Final Instituições envolvidas 

Operação Taiamã 03/10/2021 13/10/2021 informação não disponível 

Operação Chapada Diamantina II 29/09/2021 20/10/2021 

Ibama, ICMBio, CBM, Brigadas 
Voluntárias Capão, Guiné, 

Barriguda e Tejuco, Marchas e 
Combates 

Operação Serra das Confusões 23/09/2021 12/10/2021 Ibama, ICMBio 

Operação Chapada dos Veadeiros 12/09/2021 12/10/2021 Ibama, ICMBio, CBM 

Operação Chapada Diamantina 08/09/2021 11/09/2021 
Ibama, ICMBio, CBM, Prefeitura de 

Ibicoara, Brigada Voluntária 
Marchas 

Operação Serra da Mantiqueira II 06/09/2021 10/09/2021 ICMBio, CBM, IEF, voluntários 

Operação Serra da Bodoquena II 03/09/2021 23/09/2021 Ibama, ICMBio 

Operação Maranhão-  01/09/2021 28/10/2021 Ibama, Funai 

Operação Transpantaneira – 
Pantanal Matogrossense 

30/08/2021 29/09/202 ICMBio, CBM 

Operação Serra da Mantiqueira 
 

22/08/2021 29/08/2021 ICMBio, CBM, IEF, voluntários 

Operação Chapada dos Guimarães 18/08/2021 09/09/2021 ICMBio, CBM 

Operação Serra das Araras 18/08/2021 24/09/2021 Ibama, ICMBio, voluntários 

Operação Campos Amazônicos 17/08/2021 24/08/2021 Ibama, ICMBio 

Operação Ilha Grande 17/08/2021 01/09/2021 ICMBio 

Operação Mata do Mamão - 
Araguaia 

13/08/2021 10/05/2021 Ibama, ICMBio 

Operação Kadiweu 12/08/2021 30/08/2021 Ibama 

Operação Uru-eu-wau-wau 06/08/2021 20/08/2021 Ibama, CBM 

Operação Serra da Bodoquena 06/08/2021 27/08/2021 
ICMBio, CBM, Polícia Ambiental 
Militar, Fundação Neotrópica, 

fazendas do entorno do parque 

Operação Xingu 23/07/2021 02/10/2021 Ibama 

Operação Diamantina 24/03/2021 29/03/2021 Ibama, ICMBio, CBM 

Operação Aldeia Velha 05/03/2021 24/03/2021 Ibama, ICMBio, Funai, CBM 
Fonte: Ciman Virtual (http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/ciman) 

 

Mais informações sobre cada operação, total de recursos empregados (humanos, materiais, 

aéreos), estimativa de área atingida pelo incêndio, podem ser obtidas na página do Ciman Virtual 

(http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/ ciman).   

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

federais e terras indígenas) 

http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/ciman
http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/%20ciman
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As instituições federais de preparação e resposta aos incêndios florestais (Ibama e ICMBio), no 

cumprimento do seu dever de proteger áreas federais, como unidades de conservação, terras 

indígenas e territórios quilombolas, realizaram, ao longo de 2021, várias ações de manejo integrado 

do fogo, dentre as quais se incluem, além das operações de combate aos incêndios, ações de 

prevenção aos incêndios, sensibilização da comunidade e realização de queimas prescritas ou 

controladas em áreas selecionadas. Especificamente sobre as queimas prescritas/controladas, vale 

dizer que são realizadas para manejo da paisagem e de material combustível, ou, ainda, para a 

criação de mosaicos na vegetação que servem como barreiras para a propagação do fogo e como 

áreas de refúgio para a fauna silvestre, em caso de ocorrência de incêndio florestal. 

Em 2021 o Ibama implementou atividades de manejo integrado do fogo (que incluem queimas 

prescritas/controladas) em 44 terras indígenas, num total de mais de 600 mil hectares (604.130,50 

hectares) de área manejada. A área manejada em unidades de conservação federais, sob 

responsabilidade do ICMBio, foi de cerca de 210 mil hectares, distribuídos em 119 unidades de 

conservação, o que representa mais de 1/3 de todas as unidades de conservação federais sob 

gestão do instituto. 

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

florestais 

Ibama e ICMBio estão em constante atividade de troca de informações para padronização métodos, 

procedimentos, cursos para formação de brigadistas e demais ações de manejo integrado do fogo. 

Em 2021, além dessas atividades, ICMBio realizou encontros envolvendo representantes das 

Secretarias de Meio Ambiente dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso Distrito Federal e Goiás 

para troca de experiências e difusão de metodologias e procedimentos para a implementação de 

ações de manejo integrado do fogo, dentre as quais estão incluídas a prevenção e o combate aos 

incêndios florestais. Também em 2021 foi elaborada minuta de Instrução Normativa do Manejo 

Integrado do Fogo em Unidades de Conservação Federais que estabelece princípios, diretrizes, 

finalidades, instrumentos e procedimentos para a implementação do Manejo Integrado do Fogo 

naquelas áreas. A proposta já foi aprovada por várias diretorias do instituto e deverá ser publicada 

no início de 2022. Por fim, mas não menos importante, a Coordenação de Prevenção e Combate a 

Incêndios (Coin), do ICMBio, juntamente com o Comitê de Assessoramento Técnico do MIF (Comif) 

e outros colaboradores do ICMBio, construíram o Roteiro para Elaboração de Planos de Manejo 

Integrado do Fogo em Unidades de Conservação Federais, com o intuito de orientar o trabalho e 

manter o aperfeiçoamento das ações de proteção das unidades de conservação. 

Da parte do Ibama, além das atividades de interagências realizadas, que envolvem ações de 

prevenção, educação ambiental, capacitação, implantação de sistemas agroflorestais e 

recuperação de áreas degradadas pelo fogo, foi realizado o primeiro curso de queima prescrita, que 

reuniu participantes nacionais e internacionais em Roraima, em dezembro de 2021. 

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

Em 2021, foram realizadas reuniões entre MMA, Ibama, ICMBio e CC/PR, com a finalidade de 

discutir as alterações propostas pela Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 11.276, de 2018, 

que regulamenta o art. 40 da Lei nº 12.651/2012 e institui a Política Nacional sobre Manejo 
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Integrado do Fogo. A partir dessas discussões, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados 

em outubro de 2021 e encaminhada ao Senado Federal, para apreciação. 

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 

No que toca às atividades sob responsabilidade do Censipam, houve a continuidade do Grupo de 

Trabalho para Proteção da Amazônia (Gipam), que integra representantes de diferentes instituições 

federais com o objetivo de conduzir trabalhos conjuntos, reunir sistemas, bases de dados, imagens 

de satélites e informações de campo para subsidiar o combate a crimes ambientais na Amazônia 

Legal, a exemplo da Operação Verde Brasil 2 e Plano Amazônia 2021/2022. Em 2021 foram 

elaborados relatórios de alertas de desmatamento para as operações do Governo Federal de 

combate ao desmatamento na Amazônia Legal. 

Também pelo Censipam, foi lançado, em 2021, o Painel do Fogo, que realiza o agrupamento 

automático dos focos de calor detectados por satélites, para identificar eventos individuais de 

incêndios, a partir do comportamento observado ao longo dos dias. Esse acompanhamento permite 

a classificação das áreas prioritárias para combate, evitando ações em focos de calor sem 

relevância. Para os próximos anos estão previstos a implementação do módulo de dados 

consolidados do Painel e o aprimoramento da ferramenta, com a inclusão de novos filtros e 

possibilidades de priorização, além da possibilidade de cruzamento dessas informações com outras 

sobre uso e ocupação do solo, a qualificação do perfil de cada evento e sua expansão para todo o 

território brasileiro 

Sobre o Sistema Nacional de Informações sobre Incêndios e Queimadas (Sisfogo), de 

responsabilidade do Ibama, as tratativas para sua transferência para o Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro) foram continuadas. Concomitante à transferência, ao longo de 

2021, foram desenvolvidos os módulos Administração, Capacitação de Brigadistas e 40% do módulo 

de Contratação. Importa destacar que o Sisfogo tem por objetivo 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. 

Constitui, portanto, ferramenta fundamental para a qualificação dos dados sobre queimadas e 

incêndios florestais no Brasil, mais ainda se considerarmos que o Sisfogo está previsto no Projeto 

de Lei n. 11.276/2018, já aprovado na Câmara dos Deputados. 

De forma a aprimorar a coleta de informações em campo, o Ibama contratou novas funcionalidades 

do pacote AcrGis que permitirão sistematizar e informatizar os dados de campo sobre queimas 

prescritas e ocorrência de incêndios, qualificando melhor os dados sobre queimadas no Brasil. 

 

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, Operador Nacional do Sistema - ONS, 

Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel), secretarias estaduais de meio ambiente, e a milhares 
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de outros usuários, incluindo a imprensa. Os produtos gerados rotineiramente foram: focos de calor 

diários; mapas diários de análise e previsão do risco meteorológico de fogo; estimativa mensal de 

área queimada com resolução 1 km para todo país e 30 m para o Cerrado. Houve continuidade do 

apoio às atividades de controle de queimadas ilícitas e incêndios criminosos na Amazônia 

(Operação Verde Brasil 2). Em 2021, o Inpe também se dedicou à produção de “Boletins Semanais 

- Previsões meteorológicas e monitoramento de fogo na vegetação" para área da Amazônia Legal, 

incluindo análises das condições e tendências de mudanças de cenário, como subsídios para 

reuniões semanais organizadas pela CC/PR. 

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

Qualificação dos dados de desmatamento gerados com imagens ICEYE e detectados pelo sistema 

BRASIL M.A.I.S./DPF para os 26 municípios prioritários elencados pelo CNAL em 2021 e emissão de 

alertas de desmatamento nas áreas de maior pressão antrópica, principalmente, no período de 

outubro a abril, época de maior incidência de chuvas na Amazônia. 

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) 

Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 11/CENSIPAM/2020 firmado entre Censipam e 

Universidade de Brasília, para o desenvolvimento de pesquisa que tem por objetivo aplicar as 

técnicas de aprendizado de máquina para o mapeamento do desmatamento, garimpo clandestino 

e detecção de pistas de pouso clandestinas. 

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

Em 2021 o Inpe elaborou mapas anuais de desmatamento para a Amazônia e Cerrado, a partir das 

séries históricas já disponíveis. As séries históricas para os outros biomas ainda estão em construção 

e deverão ser concluídas até o final de 2022. Também foram elaborados 24 mapas dos agregados 

mensais da supressão de vegetação nativa para a Amazônia e para o Cerrado; 6 mapas bimestrais 

de hotspots de supressão da vegetação nativa (também Amazônia e Cerrado). 

Além dos dados disponibilizados pelo Projeto Monitoramento do Desmatamento da Floresta 

Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo 

Quase Real (Deter), o Inpe também disponibilizou dados de desmatamento para todos os biomas, 

via plataforma Terrabrasilis (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/). 

Também em 2021 foram entregues os dados completos para o bioma Cerrado (TerraClass Cerrado), 

referentes ao ano de 2018, e foram iniciados os trabalhos para o bioma Amazônia (TerraClass 

Amazônia). No primeiro caso, a atividade foi realizada com recursos oriundos de Projeto de 

Cooperação Técnica Internacional (PCT); já para a Amazônia, a atividade vem sendo realizada por 

meio de parceria estabelecida entre o Censipam e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), por meio de suas unidades Embrapa Amazônia Oriental (CPATU) e Embrapa Informática 

Agropecuária (CNPTIA), para a realização de novos mapeamentos sobre uso e cobertura da terra 

nas áreas desflorestadas da Amazônia. 

Para os próximos anos a expectativa é de produção e publicação de mapas bienais de uso e 

cobertura da terra para todos os biomas. 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/
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e) Monitorar diariamente os hotspots da supressão de vegetação nativa (Deter Intenso) 

Já estão em monitoramento no Deter Intenso cerca de 685.000 km2 nos biomas Amazônia e 

Cerrado (meta inicial estipulada era de 485.000 km2). Espera-se a continuidade dos trabalhos em 

2022, de forma a se chegar a 1.000.000 km2 monitorados. Com esse monitoramento, é possível 

identificar áreas prioritárias e orientar ações em campo, a partir dos primeiros indícios de 

desmatamento.  

Em 2021 o Inpe também realizou a qualificação dos dados de desmatamento nos 26 municípios 

prioritários elencados pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL).  

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

Operação Verde Brasil 2 

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. Essa Operação, que também ficou 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. Todavia, por força do Decreto nº 10.539, de 4 de novembro de 2020, a 

Operação foi prorrogada até 30 de abril de 2021. 

Assim, e com o intuito de aprimorar a troca de informações e subsidiar a atuação das forças 

mobilizadas na Operação, o Inpe passou a produzir o "Boletim Semanal - Previsões meteorológicas 

e monitoramento de fogo na vegetação" para área da Amazônia Legal, bem como análises sobre as 

condições e tendências de mudanças de cenário para reuniões semanais que organizadas pela 

CC/PR. Além desses boletins, o Inpe também elaborou boletins mensais de ocorrência de alertas 

de desmatamento, que foram encaminhados aos órgãos competentes, como forma de subsidiar 

Operação Verde Brasil 2. Os alertas de desmatamento foram disponibilizados a todos os usuários 

cadastrados na Plataforma TerraBrasilis (Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, Ibama, ICMBio, 

Vice-presidência, CC/PR, Ministério Público, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

Incra, entre outros). 

Da parte da PF, foi criado Núcleo de Análise de Dados Ambientais Georreferenciados (NAG), para 

levantamento e produção de informações, via satélite e outros meios, dos principais hotspots para 

combate aos crimes ambientais na Amazônia Legal. Também foram criadas metodologias para 

otimizar a produção de informações/dados georreferenciados e a consequente deflagração de 

operações ambientais na Amazônia Legal. 

A Funai, por seu turno, acompanha as alterações na cobertura vegetal nas Terras Indígenas (TIs) 

por meio do Centro de Monitoramento Remoto (CMR), que constitui ferramenta geoespacial que 

disponibiliza informações geradas a partir de imagens de satélites, oferecendo subsídios 

indispensáveis à avaliação das ocorrências de ilícitos em TIs e ao planejamento de ações de 

Proteção Territorial, e, por conseguinte,  para intervenções mais rápidas e acuradas em campo, 

visando a repressão dos ilícitos em curso. Desde 2019 tem-se observado progressiva redução das 
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taxas de desmatamento por corte raso nas TIs. De 2019 para 2020 e de 2020 para 2021 a redução 

foi de 13,87% (69 km²) e 22,75% (97,5 km²), respectivamente. Ao analisar a redução de 2019 para 

2021, a redução foi da ordem de 33,46% (166,5 km²). Verificou-se vertiginosa redução na taxa de 

desmatamento em TIs que historicamente estão entre as mais desmatadas, a exemplo da TI 

Cachoeira Seca e Ituna/Itatá (restrição de uso). 

Também em 2021 foi implementado o Projeto Rede de Proteção Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas, que prevê o desenvolvimento de uma rede de órgãos e instituições federais e estaduais 

com a utilização da infraestrutura do CMR/Funai, com a finalidade de gerar respostas mais rápidas 

e adequadas às ameaças contra os territórios indígenas inseridos na Amazônia Legal. 

Pelo Mapa, foram continuadas as pesquisas para validação de algoritmo de peso treinado 

(inteligência artificial) para identificação de espécies florestais e de clareiras por meio de uso de 

drones. Da mesma forma, deu-se continuidade às ações da iniciativa TerraClass Cerrado no âmbito 

do Projeto FIP Paisagens Rurais (ver mais detalhes no Eixo Pagamentos por Serviços Ambientais). 

Também foi iniciada a execução do Projeto TerraClass Amazônia, em parceria com o Censipam, a 

elaboração dos Mapas TerraClass Cerrado 2020 e TerraClass Amazônia 2020 e o desenvolvimento 

da nova versão do GeoPortal TerraClass e WebGIS TerraClass. 

 

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 Ministério da Economia (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 2021 

foram: 

4.2.1 Fortalecer o Incra e promover a efetiva implementação da regularização fundiária de terras 

públicas da União e a titulação dos assentamentos de reforma agrária 

O Incra superou a meta estipulada em 300.000 documentos de titulação emitidos até 2023 e 

atualmente o País já conta com mais 340 mil títulos expedidos nos últimos três anos. Apenas em 2021 

foram expedidos 139.526 títulos provisórios e definitivos, permitindo a 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. 

De modo a agilizar a titulação, o Incra procedeu à revisão dos marcos legais que regulamentam a Lei 

11.952/2009 para implementação da titulação por sensoriamento remoto e publicou a Portaria nº 

1.423, de 13 de setembro de 2021, que institui a plataforma de Governança Territorial. Também foi 

realizada campanha para mobilização dos produtores rurais para atualização de dados cadastrais para 

a efetiva titulação nos municípios de Nova Ipixuna, no Pará, Alta Floresta do Oeste, em Rondônia e 

Darcinópolis, no Tocantins. 



 

28 
 

Além disso, a capacidade do Incra de desenvolver ou contratar soluções tecnológicas que apoiem a 

titulação de terras, foi ampliada em 278%. Para isto, foi contratado os serviços do Serpro para o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas de integração e automatização de processos, com a oferta 

de 24 serviços digitais para o público do meio rural. Atualmente o Incra é um dos dez órgãos que mais 

promoveram interoperabilidade com obtenção automática de informações do cidadão. 

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

Legal 

Em 2021 o ICMBio certificou 91 imóveis rurais, que somam mais de 100 mil hectares de áreas 

certificadas para doação por CRL (107.619 hectares). Esse total representa um aumento de 20% em 

relação à média entre os anos de 2017 e 2019, calculada em 77 imóveis rurais certificados. 

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 

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.  

Em 2021, a equipe da Coordenação Geral de Consolidação Territorial, do ICMBio elaborou minuta de 

Instrução Normativa (IN), que está em análise na Procuradoria Federal Especializada (PFE) do ICMBio, 

com o objetivo de aprimorar o processo de certificação de áreas para doação ao ICMBio e incluir outros 

tipos de CRL para além daqueles previstos na IN nº 5, de 19 de outubro de 2016. 

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

Considerando que os órgãos afetos à questão fundiária brasileira, em especial, Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - Incra, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio e Fundação Nacional do Índio - Funai e Serviço Florestal Brasileiro - SFB, possuem bases 

cartográficas oficiais de áreas destinadas e que o Incra possui base consolidada de glebas públicas 

federais localizadas na Amazônia Legal, a verificação da área não destinada em glebas públicas federais 

é realizada por diferença. 

 

Dito isto, para desenvolver o Sistema de Informações Geográficas foi utilizado o software QGIS. Por 

meio da ferramenta de geoprocessamento "diferença" foram subtraídas do total de glebas públicas 

federais: unidades de conservação, terras indígenas, projetos de assentamentos,  territórios 

quilombolas, imóveis particulares certificados, acervo de títulos emitidos pelo Incra e SERFAL, massas 

d'água e por fim florestas públicas (art. 13 do Decreto nº 10.592/2020). Sendo esta a metodologia 

definida e utilizada para verificação da área não destinada em glebas públicas federais. 

De acordo com a metodologia utilizada descrita acima, a definição do quantitativo de glebas públicas 

federais não destinadas foi de 38.445.687 ha (trinta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco 

mil e seiscentos e oitenta e sete) hectares em 2021, conforme informado pelo MAPA.  

 

A Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais (CTD) foi 

instituída por meio do Decreto 10.592/2020 com o objetivo de atuar, de maneira articulada, na gestão 

do patrimônio público e convergir ações de destinação e promoção de políticas públicas, sendo 
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coordenada pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários e composta por representantes do SFB, 

Incra, Funai, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente - MMA e Secretaria de Coordenação e Governança 

do Patrimônio da União - SPU.  

 

No ano de 2021 foram realizadas 11 reuniões da CTD para consulta de glebas públicas federais. 

Salienta-se que os resultados das reuniões da CTD devem ser representados no SIGEF por meio da 

camada de área de interesse de cada membro. Insta consignar que a CTD não realiza destinação, ação 

que compete ao Incra e a SPU especificamente nos casos previstos no § 7º, art. 12 do Decreto 

10.592/2020. 

 

Nesse sentido, 17.162.325 ha (dezessete milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco 

hectares) de glebas públicas federais foram consultadas, sendo este um requisito para destinação de 

glebas públicas federais. 

 

4.2.4 Monitoramento da gestão das Unidades de Conservação 

Em 2021 foram monitoradas, por meio do Sistema de Análise e Monitoramento da Gestão – SAMGe, 

645 Unidades de Conservação. Dessas, 327 são federais, 308 estaduais, e 10 municipais. As atividades 

foram: implementação de estratégia de divulgação, treinamento, apoio relativo a dúvidas, interface 

com o ICMBio (gestor do SAMGE). 

4.2.5 Atualizar regulamentação sobre Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Elaboração de minuta de revisão do Decreto nº 4.297/2002, que estabelece os critérios para o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil e a elaboração de proposta de metodologia para revisão 

e atualização das diretrizes o ZEE, em âmbito nacional. 

4.3 Pagamento por Serviços Ambientais 

O eixo de PSA está voltado prioritamente para a implementação do mercado de serviços ambientais, 

por meio do estabelecimento de normas e regulamentos, do fortalecimento de programas e  projetos 

existentes, e da articulação de políticas públicas.  O eixo agrega as atividades de apoio e fomento à 

recuperação da vegetação nativa, tendo em vista tratar-se de atividade de geração de serviços 

ambientais. 

Dentre as iniciativas mais importantes implementadas em 2021, destaca-se a publicação da Lei nº 

14.119, de 13 de janeioro de 2021,  que instituiu a Política Nacional de Pagamentos por Serviços 

Ambientais e a implementação do Programa Floresta+, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. 

4.3.1 Estabelecer normas e regulamentos de PSA 

a) Regulamentar procedimentos de emissão, registro, transferência utilização e cancelamento do 

certificado de CRA 

No âmbito da Câmara Consultiva Temática de Pagamento por Serviços Ambientais (CCT PSA), foram 

realizados seminários para divulgação de modelos de PSA já em execução pelo país, com o intuito 
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de identificar as melhores práticas, estabelecer procedimentos e elaborar proposta de 

padronização e registro de atividades para PSA. 

Da parte do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), foi estruturado Termo de Execução Descentralizada 

(TED) com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), para o desenvolvimento da plataforma 

de Cota de Reserva Ambiental (CRA), para emissão de títulos de remanescentes de vegetação nativa 

e de restauração florestal. 

b) Regulamentação da lei que estabelece a Política Nacional de PSA 

Em 2021, foi publicada a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais – PNPSA (Lei nº 

14.119/2021) de desde então o MMA vem trabalhando ativamente na sua regulamentação, como 

órgão gestor da política.  

Os debates técnicos para a elaboração da proposta de regulamentação foram iniciados e vêm A 

regulamentação PNPSA vem sedo discutida na Câmara Consultiva Temática sobre PSA da Conaveg 

e conta com consultas a órgãos competentes e interessados.  

A PNPSA estabeleceu objetivos e diretrizes gerais para as iniciativas de PSA no Brasil e criou um 

conjunto de instrumentos para dar segurança jurídica, garantir transparência e controle social, e 

fomentar o mercado de serviços ambientais. Destaca-se aqui: 1) o mecanismo de governança, 

órgão colegiado com composição paritária entre o governo e demais membros; 2) o CNPSA; 3) o 

Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientai (PFPSA); e 4) os incentivos tributários aos 

provedores de PSA. 

4.3.2 Simplificar e facilitar os processos, transações e contratos de PSA 

a) Criar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de Serviços ambientais para o 

reconhecimento das atividades de conservação da vegetação nativa 

Atividade concluída em 2020, com a alteração da descrição do código CNAE 0220-9/06 - 

Conservação de Florestas Nativas. 

O CNAE  0220-0/06, que anteriormente incluía apenas as atividades de florestamento, 

reflorestamento e tratos silviculturais em florestas nativas, passou a considerar as atividades de 

“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 alteração é importante para incentivar a formalização das atividades de prestação de serviços 

ambientais (emissão de nota fiscal de pagamento por serviços ambientais) gerar estatísticas 

públicas e contribuir para a contabilidade dos serviços ambientais.  

b) Implementar o módulo de Cota de Reserva Ambiental (CRA) no Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural (Sicar) 

As atividades para a implementação do módulo estão previstas no Termo de Execução 

Descentralizada (TED) com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), para o 
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desenvolvimento da plataforma de Cota de Reserva Ambiental (CRA), para emissão de títulos de 

remanescentes de vegetação nativa e de restauração florestal.   

4.3.3 Implementar a Estratégia Nacional de REDD+ 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) 

reconheceu a importância das florestas tropicais e desenvolveu um arcabouço robusto para 

recompensar financeiramente os países em desenvolvimento, desde que comprovadamente 

detentores e protetores de florestas, instrumento conhecido como REDD+. Esse arcabouço, 

denominado Marco de Varsóvia para REDD+, tem sido implementado pelo Brasil de forma pioneira. 

No início dos anos 2000, o Brasil apresentou expressiva redução de emissões de gases de efeito estufa 

e o setor de Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF, na sigla em inglês) foi um 

importante vetor para essa transição. Com a redução do desmatamento, o volume total de emissões 

do Brasil diminuiu consideravelmente: de um patamar de 2.445.909,12 Gg CO2e em 2005, para um 

total de emissões de 1.455.959,02 Gg CO2e em 2015, uma redução de aproximadamente 40%. 

Em função da implementação da Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+), desde o ano 2015 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+. Em rodadas subsequentes de 

avaliação de resultados, foram reconhecidos aproximadamente 2 bilhões de tCO2e em emissões 

reduzidas nos biomas Amazônia (referente aos anos 2016 e 2017) e Cerrado (2011 a 2017). Os 

resultados de redução de emissões por desmatamento referentes aos anos 2018 e 2019 para o bioma 

Amazônia e aos anos 2018 a 2020 para o bioma Cerrado, foram aprovados e aprovados e 

representarão cerca de 1,2 bilhão de tCO2 em redução de emissões por desmatamento nos dois 

biomas. 

Além do relato internacional, a ENREDD+ também atua para disciplinar a captação de recursos 

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

implementação da ENREDD+ (período 2016 a 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. Em 2017 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+.  

Em 2021, com o apoio do MMA e do projeto de cooperação internacional POMUC, mais dois estados 

se tornaram elegíveis, são eles Amazonas e Tocantins também, para o ano de 2022 se pretende ter 

mais três Estados amazônicos elegíveis para captação para pagamentos por resultado de REDD+. Além 

desses importantes avanços, houve a elaboração de um manual de elegibilidade que possibilitou 

ampliar o acesso as informações para se tornar um ente elegível. 

O MMA, também trabalhou na estruturação de uma resolução sobre a Distribuição dos limites de 
captação de pagamentos por resultados de redução de emissões provenientes do desmatamento no 
bioma Cerrado para o período 2011-2017. Essa resolução está em processo de articulação para dar 
ciência aos Estados com bioma Cerrado antes de passar pela Conaredd+. 
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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 nº 10.144/2019, reestabeleceu a Comissão Nacional para REDD+ 

(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 criados pela Conaredd+. 

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

possibilitando a ampliação de atuação e 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 nº 1 e nº 2, de 22 de julho de 2020, criaram os Grupos de Trabalho Técnico (GTT) 

sobre Salvaguardas (GTT Salvaguardas) e sobre Mensuração, Relato e Verificação de Resultados de 

REDD+ (GTT MRV), respectivamente. 

Em 2021 o GTT-Salvaguardas esteve muito ativo o que possibilitou avanços consideráveis como a 

seleção de indicadores da fase piloto do Sistema de Informações sobre as Salvaguardas de REDD+ do 

Brasil. Os indicadores foram aprovados pela CONAREDD+ por meio da Resolução nº4 de 29 de outubro 

de 2021. Esses indicadores estão passando por um monitoramento piloto que vêm sendo 

acompanhado pelo novo GTT-Salvaguardas, criado na 5ª Reunião Ordinária da CONAREDD+, uma vez 

que o primeiro GTT-Salvaguardas foi finalizado. 

Em 2021, o GTT-MRV que tinha como objetivo assessorar a  Comissão Nacional para 

REDD+ (CONAREDD+) quanto aos aspectos técnico-científicos afetos à mensuração de emissões e 

remoções de florestas, à produção de documentação técnica de relato de níveis de referência e relatos 

à Convenção do Clima e ao processo de avaliação internacional, assessorou o planejamento para o 

FREL Nacional, o Quarto Relatório Bienal de Atualização (BUR4), que apresentou para avaliação 

resultados de REDD+ dos biomas Amazônia (alcançados nos anos 2018 e 2019) e Cerrado (em 2018, 

2019 e 2020), submetidos a UNFCCC, o relatório técnico de avaliação (TATR na sigla em inglês), 

documento em que os avaliadores sumarizam as discussões, os pontos avaliados e os aprimoramentos 

futuros recomendados para as submissões técnicas do Brasil. Os relatórios foram encaminhados no 

final de janeiro de 2021 ao secretariado da UNFCCC. Esse ano o compromisso com a elaboração do 
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novo FREL Nacional, que deve ser submetido em janeiro de 2023, será a principal pauta do novo 

GTT-MRV criado na 5ª Reunião Ordinária da CONAREDD+, uma vez que o mandato do GTT-MRV criado 

pela resolução nº2 de 2019 encerrou seu mandato. 

Outro avanço está sendo o aprimoramento da plataforma Info Hub com objetivo de aumentar a 

transparência e celeridade para a divulgação de aspectos relacionados à implementação de REDD+ no 

país. O seu foco é a divulgação de submissões técnicas referentes à mensuração, relato e verificação 

(MRV) dos resultados de REDD+, os projetos e programas financiados com recursos de REDD+ e os 

respectivos pagamentos por resultados recebidos, fornecendo informações para interessados 

nacionais e internacionais. A nova plataforma está passando por ajustes e sendo complementada com 

mais seções de informações para o público, após sua conclusão, serão ofertadas capacitações para que 

seus usuários possam assumir a alimentação dos dados e informações do sistema. 

Projeto Floresta+ Amazônia 

O Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês) aprovou, em outubro de 2019, um programa 

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

de dólares 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. 

O Brasil recebeu recursos do GCF para o projeto “Pagamentos baseados em resultados de REDD+ por 

resultados alcançados pelo Brasil no bioma Amazônia em 2014 e 2015”. Os pagamentos baseados em 

resultados recebidos pelo Brasil do GCF estão contribuindo para a implementação das ações do setor 

florestal da NDC do Brasil (Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil) e do objetivo geral da 

Estratégia Nacional de REDD+ do Brasil. 

Este projeto tem dois resultados principais: 

1. Desenvolvimento de um projeto-piloto de incentivo a serviços ambientais para conservação e 

recuperação da vegetação nativa (Projeto Floresta+ Amazônia); e, 

2. Fortalecer a implementação da ENREDD+ no Brasil, por meio de melhorias em sua estrutura e 

sistemas de governança. 

O Projeto Floresta+ Amazônia recompensa quem protege e recupera a floresta e contribui para a 

redução de emissões de gases de efeito estufa. Com o foco na estratégia de pagamentos por serviços 

ambientais, até 2026 a iniciativa reconhece o trabalho de pequenos produtores rurais e agricultores, 

está fortalecendo a estratégia nacional de REDD+ e apoiando projetos que dialogam com o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. 

Resultado de uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), o projeto incentiva atividades de conservação e recuperação na Amazônia 

Legal. Tendo como base as informações do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), em 

alinhamento com a Estratégia Nacional de REDD+, a NDC, a PNGATI e as áreas estratégicas de 

investimento do Programa País do Brasil para o Fundo Verde do Clima (GCF), o projeto fornece 

incentivos para pequenos produtores rurais, agricultores, povos indígenas e comunidades tradicionais, 

além de investir em inovação. 
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O Programa Piloto Floresta+ foi desenhado com 4 (quatro) modalidades para beneficiar os diversos 

setores sociais que contribuem para a conservação florestal na Amazônia, são elas: 

✓ 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; 

✓ 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); 

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

povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais; e 

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

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

Em 2021 o Projeto Floresta + Amazônia foi estruturado e refinado cumprindo protocolos e 

requerimentos para a melhoria da execução do Projeto, para isso foi feita a construção do Plano de 

Gestão Ambiental e Social (ESPM) com o objetivo de garantir a efetiva gestão socioambiental do 

Projeto Floresta+ Amazônia. Por meio de um processo de diálogos, mais de 400 participantes 

contribuíram com informações, sugestões e orientações para a implementação das diferentes 

modalidades do projeto nos webinars e oficinas participativas. O Plano apresentado é resultado do 

processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA), realizado por especialistas independentes, 

como parte das atividades preparatórias do projeto. As avaliações foram de acordo com as 

regulamentações nacionais e com as Normas Ambientais e Sociais do PNUD. 

Esses estudos embasaram a revisão do Manual de Operações Floresta+ (MOP), que havia sido 

publicado em sua primeira versão, e posteriormente submetido à consulta participativa no contexto 

do ESIA, incorporando as percepções dos atores envolvidos e publicada a versão atual.  

A estrutura de governança do Floresta+ (Comitê Assessor do Projeto - PAC) foi estabelecida, estatutos 

aceitos e três reuniões realizadas em 2021 e mais uma no ano de 2022. 

Critérios, valores e prioridades para áreas de pagamentos diretos definidos e instrumentos para 

execução das modalidades de projeto desenvolvidas;  

Processo seletivo para contratação de instituição financeira para realizar os pagamentos diretos das 

Modalidades 1 e 2 projetadas, implementadas; instituição selecionada; contrato assinado e em 

execução em 2022. 

Análise de lacunas na implementação do CAR desenvolvida e uma estratégia para apoiar os estados 

para acelerar a implementação do CAR no nível estadual para aprimorar o grupo de potenciais 

beneficiários desenhado. Implementação iniciada: engajamento de parceria com os estados iniciado; 

parcerias estabelecidas com três estados (Pará, Amazonas e Rondônia); equipes regionais selecionadas 

e integradas em três estados da Amazônia (Pará, Amazonas e Rondônia). 

Pagamento Piloto realizado com objetivo de verificar os desafios e sanar as principais dificuldades no 

pagamento de beneficiários do Floresta+ Conservação.  
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Floresta + Conservação – 1ª Chamada aberta para pagamentos de excedente de vegetação para 

pequenos proprietários e possuidores rurais. 

Floresta + Recuperação – Estratégia de implementação sendo revisada.  

Floresta + Comunidades – Manifestação de Interesse para Povos Indígenas e Povos e Comunidades 

Tradicionais e Solicitação de Informações das Instituições Implementadoras abertas no primeiro 

trimestre de 2022 

Floresta + Inovação- Editais para Instituições especializadas de Ideação e de Aceleração abertos no 

primeiro trimestre de 2022. 

No componente 2, sobre expansão do sistema de monitoramento florestal e aprimoramento do 

processo de Medição, Relatório e Verificação para REDD+, foram desenvolvidas as Estimativas de 

emissões de GEE do desmatamento na Amazônia (2018/2019) e nos biomas Cerrado (2018, 2019 e 

2020) e incluídas nas submissões do Brasil à UNFCCC. Também, iniciou-se a construção do FREL 

Nacional com especialistas, no âmbito do GTT-MRV da Comissão Nacional de REDD+. Por fim foi 

minutado um plano de ação plurianual para a Cooperação Sul-Sul foi desenvolvida e está sendo 

aperfeiçoada pelo governo. 

No componente 3, o MMA/ICMBio e a Funai firmaram um ACT (n° 08/2021) visando a implementação 

do Projeto Piloto de Pagamento por Serviços Ambientais Floresta+ Comunidades, com o apoio a 

projetos de gestão ambiental e territorial em terras indígenas da Amazônia Legal. 

4.3.4 Implementar programas e projetos de PSA 

a) Implementar o Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais - Floresta +.  

Conforme já comentado acima, o MMA publicou a Portaria nº 288, de 2 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 privado de 

pagamentos por serviços ambientais em com vegetação nativa, de acordo com as seguintes diretrizes:  

✓ 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+. 

Em 2021, o Programa Floresta+ lançou vários componentes, além do Floresta+ Carbono, já lançado 

em 2020, que busca fomentar o mercado voluntário de carbono florestal. Entre eles está o Floresta+ 
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Empreendedor, criado com o objetivo de acelerar empresas de serviços ambientais, por meio da 

capacitação de líderes empreendedores, e principalmente, para conectar pequenos empreendedores 

e pagadores de serviços ambientais em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae). O Floresta+ Bioeconomia, que busca o reconhecimento da contribuição direta das 

atividades de manejo sustentável - madeireiro ou não - como ferramenta de proteção florestal e a 

criação de arranjos comerciais e inovação para dar destaque e remunerar quem atua na manutenção 

da floresta, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico a partir da geração de renda e 

estabilidade como forma de incentivo à conservação. E o Floresta+ Agro, que busca estimular a 

remuneração ou a recompensa dos produtores rurais que protegem áreas de preservação permanente 

(APPs) e reservas legais. 

Floresta+ Carbono 

Um dos benefícios ecossistêmicos mais importantes do Programa Floresta+ é o aumento e 

manutenção dos estoques de carbono florestal, resultante da conservação e recuperação das florestas. 

Dada a relevância desse tema, o MMA lançou o componente Floresta+ Carbono. Inovador e amplo, o 

Floresta+ Carbono busca soluções e impactos positivos em todos os biomas.  

Sendo assim, vale destacar duas iniciativas lançadas 2021: fogões a lenha eficientes e fornos 

ecológicos. 

A partir do alinhamento com as diretrizes do Programa Floresta+ (nas modalidades Empreendedor e 

Carbono), a iniciativa que tem o apoio técnico do MMA, consiste em substituir fogões a lenha de 

famílias em situação de vulnerabilidade social por fogões mais eficientes, reduzindo as emissões de 

gases de efeito estufa. O projeto, aprovado pela Caixa, prevê beneficiar 25 mil pessoas com a troca de 

7 mil fogões no período de três anos. A troca dos fogões deve começar em comunidades do Vale do 

Jiquiriçá e da Chapada Diamantina, na Bahia, e na APA do Lajeado e Bacia do Taquaruçu, em Tocantins. 

No meio rural brasileiro, 14 milhões de famílias ainda utilizam fogões a lenha nativa, com processo de 

queima rudimentar. O uso desse tipo de combustível em fogões abertos, altamente poluentes, gera 

problemas de saúde e emissões de gases de efeito estufa, e contribui para a degradação de 

importantes remanescentes florestais. A lenha nativa também é utilizada em fornos industriais como 

fonte de energia. Projetos e atividades que reduzem o emprego de lenha nativa contribuem para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e degradação, além 

de gerar impacto social positivo nas regiões mais pobres de biomas como Caatinga e Cerrado. 

Floresta+ Empreendedor 

O Ministério do Meio Ambiente por meio da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais tem 

promovido junto ao SEBRAE algumas atividades em parceria através do Floresta+ Empreendedor. 

O Floresta+ Empreendedor surge da necessidade de capacitar líderes empreendedores, valorizar o 

mercado de serviços ambientais e principalmente da necessidade de conectar os pequenos 

empreendedores aos pagadores de serviços ambientais. 

A parceria entre MMA e SEBRAE, por meio do Acordo de Cooperação Técnica Nº 2/2021-MMA, tem 

possibilitado discussões sobre o assunto, garantindo uma abrangência regional e atenção às 

particularidades de cada região.  
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O Programa Floresta+ Empreendedor se trata de uma estratégia de cunho conceitual e técnico, com o 

apoio da capilaridade do SEBRAE, para fomentar novos negócios na Amazônia, principalmente que 

atendam as demandas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Em 2022, em São Luís – MA, o Floresta+ Empreendedor foi apresentado na Feira do Empreendedor 

(SEBRAE), estimulando o debate sobre a agenda de negócios, promovendo sinergias nas áreas de 

inovação e a capacitação de líderes empreendedores, valorizando o mercado de serviços ambientais e 

fomentando a consolidação de uma nova economia de conservação da vegetação nativa. O Floresta+ 

Empreendedor busca reconhecer e valorizar atividades, projetos e prestadores de serviços ambientais 

em todos os biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. 

Floresta+ Bioeconomia 

A bioeconomia no Brasil precisa superar os desafios de viabilidade, como garantir as atividades 

tradicionais, de coleta e extração para ganho de escala, com processamento de qualidade e de forma 

sustentável. 

Com base na Portaria MMA nº 414, de 31 de agosto de 2021, o Floresta+ Bioeconomia busca 

reconhecer os serviços ambientais das atividades ligadas a bioeconomia. O objetivo é demonstrar a 

importância e a contribuição direta das atividades de manejo florestal sustentável, madeireiro ou não 

madeireiro, para a proteção das florestas, bem como, criar arranjos comerciais e fomentar inovação 

para destacar, reconhecer e remunerar os serviços ambientais realizados diariamente por quem vive 

e trabalha pela proteção e conservação da floresta.  

Liderado pelo Ministério do Meio MMA, em parceria com projetos de cooperação internacional, o 

Floresta+ Bioeconomia vêm fortalecendo a agenda da Bioeconomia no País, buscando a consolidação 

de uma economia de base florestal com ganhos sociais e econômicos, reconhecendo a importância 

dos agentes dessa cadeia de produção que contribuem para as economias regionais. 

Floresta+ Agro 

O Floresta+ Agro é uma iniciativa de abrangência Nacional que busca reconhecer os serviços 

ambientais realizados pelos produtores rurais, exclusivamente nas áreas de Reserva Legal e Áreas de 

Preservação Permanente e que resultam na conservação da vegetação nativa, 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.  

A proposta do Floresta+ Agro é promover reconhecimento da sustentabilidade das atividades de 

conservação e gerar benefícios aos produtores rurais, fomentando o desenvolvimento de arranjos 

setoriais entre os participantes das cadeias produtivas, sendo eles fornecedores de bens, insumos, 

serviços ou compradores. O fortalecimento dessa agenda busca a consolidação do programa de 

pagamentos por serviços ambientais Floresta+, e constata a importância de todos os participantes da 

cadeia da agropecuária brasileira na conservação florestal.  

O Floresta+ Agro reconhece estruturas de arranjos diversas, proporcionando ao privado buscar a 

melhor maneira de firmar acordos e parcerias que deverão ser analisadas por terceira parte, a fim de 

monitorar e garantir a integridade ambiental. 
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A adesão dos produtores rurais ao Floresta+ Agro poderá ocorrer de forma individual, coletiva, por 

projetos, por microrregião e por produto. Já o cadastro deverá ser realizado na Plataforma do 

Floresta+ (em funcionamento) condicionado à inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).  

Na plataforma, os fornecedores ou compradores do agro poderão conectar suas iniciativas aos 

produtores rurais cadastrados, para implementação de programas de fidelização e valorização dos 

clientes tais como de pontuação, premiação e outras iniciativas monetárias e não monetárias. Fica a 

cargo das partes a escolha do profissional ou empresa que deverá vistoriar o local elaborar a Anotação 

de Responsabilidade Técnica ou Relatório Específico, a fim de comprovar os resultados reais de 

conservação das áreas. As partes deverão definir prazos de monitoramento periódicos das áreas. 

Iniciativas de apoio a implementação do Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais 

Outras iniciativas de apoio a implementação do Programa Nacional de Pagamentos por Serviços 

Ambientais, bem como ao combate do desmatamento ilegal e recuperação da vegetação nativa, que 

ganharam destaque em 2021 foram: Projeto Políticas sobre Mudança do Clima – PoMuC, Parcerias 

para inovações para a proteção da floresta tropical na Amazônia Brasileira e ACT entre o 

MMA/ICMBio e BNDES para estudo de viabilidade de concessões para PSA e crédito de carbono. 

Projeto Políticas sobre Mudança do Clima – PoMuC 

No âmbito da cooperação bilateral Brasil-Alemanha, o ano de 2021 foi marcado pelas tratativas para 

o projeto Políticas 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 o uso sistemáticos de informações provêm uma base 

para a elaboração de políticas públicas para a implementação da NDC brasileira e permitem 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 trabalha através de atividades de formação, do fortalecimento no longo prazo das estruturas 

institucionais e do apoio à promoção eficiente do uso dos recursos nacionais e internacionais. 

Ademais, o projeto apoia a implementação da modalidade Floresta+ Carbono, que tem por objetivo o 

aumento e a 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 
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mercados de carbono florestal, prezando pela integridade ambiental, conforme os 

pressupostos dos acordos vigentes dentro da UNFCCC; 

✓ A agenda de mudança do clima fortalecida em cooperação com governos subnacionais; 

✓ Capacidades institucionais brasileiras fortalecidas para o financiamento de ações relacionadas 

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 

Sistema de Registro Nacional de Emissões (Sirene) e o devido registro nacional de 

emissões/remoções de gases de efeito estufa (GEE) em nível de empresa estão traçados; 

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

estabelecida. 

O ano de 2021 foi marcado por aprimoramentos na plataforma Info Hub Brasil, que provê 

transparência de resultados de REDD+, pagamentos e potenciais de captação de entidades elegíveis. 

Também foram produzidos insumos técnicos, como o Manual de Elegibilidade, o apoio aos estados do 

Amazonas e do Tocantins no processo de submissão de elegibilidade para captação a recursos por 

pagamentos por resultados de REDD+. Além do apoio no cálculo de estimativa de emissões para 

compor submissão brasileira que relata resultados de REDD+ na Amazônia e no Cerrado. Para o ano 

de 2022, as ações têm foco na participação de atores e beneficiários de REDD+, pela continuidade dos 

aprimoramentos do SISREDD+ – sobretudo, quanto ao monitoramento de salvaguardas por meio de 

indicadores – e eventos de integração do Cerrado e demais biomas às atividades da ENREDD+. 

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

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. As atividades do projeto tiveram início em 2021, com foco nos mecanismos ou 

instrumentos inovadores para a prevenção e controle do desmatamento ilegal da Amazônia, com a 

geração de alternativas econômicas sustentáveis. 

Em 2021, ocorreu a oficina de planejamento do projeto, momento em que foram selecionadas as ações 

prioritárias para 2021-2023, com base em quatro componentes: 

✓ Fortalecimento da Estratégia para combate ao desmatamento ilegal e recuperação da 

vegetação nativa, inclusive através de pagamento de serviço ambientais; 

✓ Inovações para sistemas de controle e fiscalização do desmatamento e rastreabilidade dos 

produtos não madeireiros; 

✓ Fomento à Bioeconomia, com foco em inovações para o empreendedorismo local e cadeias 

produtivas sustentáveis; e 

✓ Acordos entre os atores-chaves sobre cadeias produtivas sustentáveis.  

Com relação ao primeiro componente, foi contratada uma consultoria para avaliação e modelagem 

jurídica de concessões em Unidades de Conservação, considerando as especificidades das categorias 

de unidades e os arranjos e benefícios que envolvam as comunidades tradicionais.  

Outro avanço do projeto em 2021 foi a inclusão de iniciativa para a construção da Estratégia Federal 

de Voluntariado para ações em Manejo Integrado Fogo, na qual estão previstos i) levantamento das 
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experiências nacionais e internacionais, públicas ou privadas, de trabalho voluntário em atividades de 

manejo integrado do fogo; ii) proposição de conteúdo mínimo e padronizado, para a formação de 

voluntários e brigadas; e iii) proposta de regulamentação da Estratégia Federal. 

Acordo de Cooperação Técnica entre Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) para estudos de viabilização de concessões de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA) e de créditos de carbono em Unidades de Conservação Florestal.  

Com tratativas iniciadas no segundo semestre de 2021, foi assinado em março de 2022, o Acordo de 

Cooperação Técnica entre MMA/ICMBio e BNDES para estudos de viabilidade econômica e 

modelagem jurídica para concessões de pagamento por serviços ambientais e de créditos de carbono, 

abrindo portas para projetos de concessão que viabilizem a conservação e a preservação. 

Na primeira fase, já iniciada, o projeto prevê um estudo aprofundado do arcabouço legal brasileiro 

referente a esses serviços e a viabilidade desse modelo de concessão. Na segunda fase, será feita a 

estruturação de três potenciais projetos de concessão para proteção e regeneração de seis unidades 

de conservação (UCs) na Amazônia, cobrindo área superior a 1,7 milhão de hectares. 

A intenção do ministério e do BNDES é utilizar essas concessões por PSA na conservação da Amazônia 

e no desenvolvimento socioeconômico das populações locais, trazendo investimentos diretos ao 

território e remunerando quem mais protege o meio ambiente. 

 

4.3.5 Ampliar o Programa Produtor de Águas 

Em 2021, começou a ser estruturada a Rede Nascentes do São Francisco, que abrangerá os 29 
municípios que fazem parte da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco, cujo objetivo 
da Rede é, entre outros, aliar interesses, buscar a resolução de problemas comuns, ampliar o raio de 
alcance de ações bem como divulgar experiências. Outras iniciativas estão voltadas à celebração de 
Acordos de Cooperação Técnica com os órgãos gestores de recursos hídricos visando a implementação 
do Programa Produtor de Água, onde tratativas com Minas Gerais e Goiás já se iniciaram. 
 
4.3.6 Implementar o Projeto Conexão Mata Atlântica: recuperação e proteção dos serviços de clima 

e biodiversidade do corredor sudeste da Mata Atlântica 

O Projeto 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, que implementa iniciativas e 

instrumentos de incentivo à recuperação e conservação dos serviços ecossistêmicos, dentre eles: 

pagamentos por serviços ambientais, promoção de cadeias de valor sustentável, certificação e adoção 

de práticas de conservação do solo e água e intensificação produtiva. O projeto atua prioritariamente 

na região da Bacia do Rio Paraíba do Sul que abrange os três estados do corredor sudeste da Mata 

Atlântica (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), numa área com uma realidade complexa de usos 

e coberturas da terra que vão desde pastagens manejadas e degradadas, passando por extensas áreas 

de silvicultura até florestas nativas ou em processo de regeneração. 

Principais resultados do Projeto divulgados em sua página são: 
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•  Alcance de 1.190 contratos compromissados de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA); 

• 19.315,71 ha de áreas habilitadas ou mobilizadas para esquemas de PSA e recomposição e 

melhoria dos estoques de carbono; 

• Melhoria na pontuação da efetividade de gestão de unidades de conservação - Management 

Effectiveness Tracking Tool (METT); 

• 1.196 produtores operando com certificação; capacitados em práticas sustentáveis, mas não 

certificados; e incorporados em cadeias de valor sustentável; 

• 6.294,7 ha em área sob certificação e com práticas de negócios ambientalmente sustentáveis; 

• Modelo de estoque de carbono concluído (Versão 1.0 da Base de Dados concluída);  

• Metodologia do sistema de monitoramento e avaliação de serviços ecossistêmicos concluída. 

O desafio principal para os próximos anos é a ausência de informações sobre as atividades em 

andamento. 

Além disso, o MCTI lançou edital e selecionou consultoria para desenvolvimento de trabalho técnico 

para prover método simplificado para monitoramento ecossistêmico nas áreas com intervenção de 

PSA. 

4.3.9 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 2021 foram publicados 18 editais para delegação de serviços públicos em unidades de conservação 

federais. Somados aos editais publicados em 2020, foram, ao todo, publicados 49 editais que incluem 

concorrência para concessão, permissão para uso oneroso e autorização de serviços em unidades de 

conservação federais. 

Importante considerar que essa linha de ação dialoga diretamente com outras linhas de ação previstas 

no eixo de Bioeconomia, notadamente aquelas que se referes ao planejamento e implementação de 

modelo de negócio de concessão para gestão de unidades de conservação (ver item 4.5.3, abaixo), que 

detalha a agenda de agenda de concessão de serviços em parques e florestas nacionais, cuja 

estruturação deverá proporcionar o aumento da visitação e da cadeia do turismo. 

 

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

recuperação da vegetação nativa. 

Para o alcance desses objetivos, foram realizadas, em 2021, as seguintes atividades, de acordo com as 

linhas de ação definidas no Plano Operativo: 

4.4.1 Implementar a Modalidade Floresta+ Recuperação. 

Esta linha está em fase de planejamento, com apoio do PNUD. As tratativas avançaram em 2021 e está 

previsto para 2022 a construção do módulo operacional do projeto e a inscrição dos interessados com 

o aceite do termo de adesão.  

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

a) Implementar as ações do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia 

O projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL, na sigla em inglês) é um projeto financiado 

pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês) e está inserido dentro de um 

programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru 

(na sua Fase 1) e somando a participação de Equador, Bolívia, Guiana e Suriname (na sua Fase 2). 

No Brasil o projeto é coordenado pela o MMA por meio das Secretarias da Amazônia e Serviços 

Ambientais (SAS) e de Áreas Protegidas (SAP), em parceria com os estados do Amazonas, Acre, Pará 

e Rondônia e em alinhamento com os órgãos federais que atuam nessas temáticas (MMA, SFB e 

ICMBio).  

Para o ano de 2021, o projeto fomentou atividades relacionadas à recuperação da vegetação nativa, 

por meio de ações como:  

i. coordenação e apoio aos estados de Rondônia, Amazonas e Pará voltadas à análise de 

27.554 Cadastros Ambientais Rurais (CARs), localizados em áreas com altas taxas de 

desmatamento, possibilitando a quantificação do passivo ambiental nas propriedades;  

ii. coordenação para o apoio à elaboração e monitoramento de Projetos de Recuperação 

Ambiental de Áreas Degradadas (Pradas) em 10.000 propriedades em Rondônia;  

iii. fortalecimento da gestão das unidades de conservação inseridas na área de abrangência 

do projeto; 

iv. recomposição florestal de 195 ha, com o uso de sistemas agroflorestais (SAFs,) no âmbito 

do programa de regularização ambiental (PRA) no estado do Acre; 

v. implementação de 102ha de SAF para recuperação de áreas alteradas e/ou degradadas na 

Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes a partir de planejamento participativo, no 

estado do Acre; 

vi. recuperação de 80ha de áreas alteradas na Flona Bom Futuro no estado de Rondônia; 

vii. implementação de 140 ha de SAF para a recuperação de áreas alteradas e/ou degradadas 

na Resex Alto Juruá, no estado do Acre, com a instalação de viveiro comunitário, 

capacitação e disponibilização de equipamentos e fornecimento de insumos; 

viii. realização de mutirões de retificação do CAR no sul do estado do Amazonas, objetivando 

retificar aproximadamente 6 mil cadastros ambientais rurais. 

b) Implementar ações do projeto Biodiversidade e Mudança Climática na Mata Atlântica 
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O Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica é uma realização do governo 

brasileiro, coordenado pelo MMA, no contexto da Cooperação Brasil-Alemanha para o 

Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima (IKI) do 

Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha (BMU), com 

apoio financeiro do KfW, por intermédio do Funbio. 

Em julho de 2021 foi lançada a Chamada de Projetos nº 6/2021 para recuperação de áreas 

degradadas e fortalecimento da cadeia produtiva associada à recuperação nas três regiões de 

atuação do Projeto localizadas em mosaicos de Unidades de Conservação no extremo sul da Bahia, 

região central do Rio de Janeiro e litoral de São Paulo e do Paraná, com enfoque em RPPNs. Foram 

selecionados dez projetos para a Mata Atlântica que tiveram sua execução iniciada em outubro de 

2021. Ao todo serão investidos 38 milhões de reais nesses dez projetos, que juntos têm como meta 

recuperar aproximadamente 3.100 hectares de áreas degradadas na Mata Atlântica, até dezembro 

de 2023. 

c) Implementar ações de recuperação de áreas degradadas do Projeto GEF Terrestre 

O Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, 

Pampa e Pantanal (Projeto GEF Terrestre) também é coordenado pelo MMA, financiado com 

recursos do GEF e tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agência 

implementadora e o Funbio como agência executora. 

Em junho de 2021, foi lançada uma Chamada de Projetos para recuperação de áreas degradadas e 

combate a incêndios florestais em unidades de conservação do bioma Pantanal e fortalecimento 

da cadeia produtiva associada à recuperação nos biomas Pantanal, Caatinga e Pampa. Foram 

selecionados dez projetos para a Caatinga, Pantanal e Pampa, sendo que todos os projetos tiveram 

sua execução iniciada em 2021. 

Em 2021, foram investidos nove milhões de reais para os biomas Caatinga, Pampa e Pantanal, 

somando-se aos 19 milhões que já haviam sido investidos entre 2019 e 2020 pelo Projeto. Ao todo, 

estão previstos 6.700 hectares a serem recuperados nos biomas Caatinga, Pantanal e Pampa, até 

maio de 2023. 

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 

Ainda no âmbito do Projeto GEF Terrestre, em março de 2020 foi contratada consultoria do Instituto 

Internacional para Sustentabilidade (IIS) para elaboração das áreas prioritárias para recuperação da 

vegetação nos biomas Caatinga, Pantanal e Pampa. Ainda em 2020, foram realizadas três oficinas 

participativas, uma por bioma, com especialistas convidados para definição das variáveis, bases de 

dados e cenários a serem utilizados na modelagem espacial.  

Em 2021, foram rodadas as modelagens espaciais por meio da metodologia de Programação Linear 

Inteira (PLI) e os resultados preliminares foram apresentados em três novas oficinas de validação 

com especialistas convidados, uma por bioma. A previsão é finalizar os mapas de áreas prioritárias 

até julho de 2022. Esses mapas auxiliarão a implementação de políticas públicas, como a Lei da 
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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. 

4.4.4 Promover a conservação e a recuperação da vegetação nativa, reduzir o desmatamento ilegal 

e os incêndios florestais 

O ICMBio realizou as queimas prescritas em uma área superior a 200.000 hectares, bem como 

realizou a contratação de aproximadamente 1.500 brigadistas em 2021. Tais ações resultaram na 

redução de cerca de 24% da área atingida por incêndios florestais em 2021 em comparação com 

2020. Nos últimos anos, o ICMBio conseguiu reduzir as áreas atingidas por incêndios florestais em 

UCs federais, confirmando a tendência de de redução dos incêndios em UCs observada desde 2010. 

4.4.5 Promover a regularização ambiental das propriedades 

a) Apoiar a implementação da análise do CAR nas unidades federativas 

Em maio de 2021, com a publicação da Portaria n. 121/2021, o SFB regulamentou o uso da 

ferramenta "AnalisaCAR", que avançou com a análise do Cadastro Ambiental Rural nas unidades 

federativas. Atualmente, o CAR possui um banco de aproximadamente 6,4 milhões de cadastros. 

Dinamizar as análises e engajar atores políticos tem sido os maiores desafios desta iniciativa. Desde 

maio, a ferramenta foi implantada em 9 Estados e a expectativa para 2022 é que pelo menos mais 

11 estados estejam aptos utilizar a ferramenta. 

Além do “AnalisaCAR”, o sistema conta com o módulo de análise de equipe, que até o presente 

momento registrou a análise de 176.330 cadastros. No total (AnalisaCAR + módulo de equipe), 

foram analisados 189 mil cadastros até 2021. 

b) Implementar o Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado (FIP Paisagens Rurais) 

As atividades do projeto executadas em 2021 incluem a organização das bases de dados 

cartográficos e iconográficos das bacias prioritárias e publicações de apoio a recomposição da 

vegetação. Como resultado, foram publicados pela Embrapa os livros: a) Recomposição da 

Vegetação Nativa no bioma Cerrado - Perguntas & Respostas; b) Roteiro para a Elaboração de um 

Projeto de Áreas Degradadas ou Alteradas; e c) Manutenção de 04 Unidades de Referência 

Tecnológicas. Em 2021 foi ainda lançado o TerraClass Cerrado 2018 e foi realizada a integração de 

bases de dados para melhor monitoramento do projeto. 

Foram realizadas capacitações que agregaram: a) 254 participantes em dias de campo; b) 1.298 

participantes em capacitações via Educação à Distância (EaD); e c) 243 participantes em 

capacitações presenciais. Ao todo já são 822 produtores adotando práticas de conservação e 

restauração e 2.170 produtores adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o 

manejo da paisagem, como resultados do projeto. Em termos espaciais, já são 19.318 ha de áreas 

privadas com práticas de conservação e restauração e 235.048 ha sob planejamento do uso da terra 

para o manejo da paisagem. Além disto, 15 bacias hidrográficas já possuem planos de ação 

elaborados. 

Após o desembolso de aproximadamente 50% dos recursos do projeto (US$ 10 milhões, de um total 

de US$ 21 milhões), foi realizada uma busca ativa de novas propriedades para atendimento pelo 



 

45 
 

projeto, que resultou em 3.141 propriedades recebendo assistência técnica, 11.181 ha com adoção 

de práticas agrícolas de baixa emissão de carbono e 688 produtores adotando tecnologias agrícolas 

aprimoradas. 

Outra atividade importante do projeto são as recomendações e orientações técnicas aos 

produtores rurais para recuperação de pastagens degradadas, no âmbito do Plano ABC+, e 

recomendações e orientações técnicas aos produtores rurais para recuperação de passivos 

ambientais declarados no CAR para APP e RL. Até fevereiro de 2022 o Projeto Paisagens Rurais 

estava atendendo 3.843 (produtores/as rurais). Cada produtor/a atendido pelo Projeto irá receber 

24 visitas técnicas no âmbito da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial), realizada pelo SENAR 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).  

c) Implementar o Projeto Regularização Ambiental de Imóveis Rurais no Cerrado (FIP CAR) 

Até fevereiro de 2022 foram capacitados mais 450 técnicos das agências estaduais responsáveis 

pelas políticas ambientais das 11 unidades federativas do bioma Cerrado.  

Quanto à regularização ambiental, ainda não foi contabilizado nenhum plano de recuperação de 

áreas degradadas e/ou alteradas - PRADA como ação do projeto FIP CAR. Para o segundo semestre 

de 2022 está previsto a elaboração de 500 PRADAs, uma vez que o status do processo de 

regularização ambiental está na etapa de análise e validação do CAR. Etapa esta que precede a 

elaboração dos PRADAs. 

d) Implementar o Projeto Regularização Ambiental de Imóveis na Amazônia e áreas de transição 

para o Cerrado (CAR/KfW) 

Foi contratada uma empresa de consultoria para os Estados do Pará, Rondônia e Mato Grosso para 

identificar áreas prioritárias para implementação de projetos de recuperação da vegetação em 

Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal e transferência de tecnologia em imóveis rurais 

de tamanho igual ou menor do que 4 módulos fiscais, nos municípios de implementação do projeto, 

no contexto das Chamadas Públicas do componente 3. Como resultado, a consultoria identificou 

2.000 ha de áreas em recomposição em Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e uso 

restrito, nos municípios selecionados do Projeto. A consultoria também identificou Centros de 

Referência, Unidades Demonstrativas nos Estados do Projeto e atores a serem capacitados, que 

resultou na implementação de 3 Centros de Referência, 43 Unidades Demonstrativas e 180 

multiplicadores capacitados em 2021. 

Além disto, com vistas a avançar na análise e validação dos CAR, foram realizados cursos de 

capacitação em ferramentas de geoprocessamento, além de ações de apoio a implantação das 

análises dinamizadas e a elaboração do Módulo de Regularização Ambiental.  Adicionalmente, os 

dados do SIMCAR/MT foram integrados ao SICAR. 

4.4.6 Promover a difusão de tecnologias de baixo carbono do setor agropecuário: Plano ABC 

Em 2021 o Plano ABC foi reestruturado, agora chamado de ABC+, para o atendimento do desafio 

de promover uma agropecuária mais sustentável e de baixa emissão de gases causadores do efeito 

estufa (GEE). O Plano ABC+ se refere ao período de 2021 até 2030. As ações definidas para o novo 
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Plano ABC+ tiveram início a partir da publicação da Portaria MAPA nº 323, de 21 de outubro de 

2021. 

4.4.7 Implementar a Iniciativa Regenera Brasil - Recuperação de ecossistemas nativos brasileiros no 

contexto do Planaveg 

Em 2021 foram realizadas atividades multiministeriais e bilaterais para construção de uma proposta 

de programa de fomento à restauração florestal. Um dos resultados foi a inclusão de projetos para 

recuperação de áreas degradadas no interior e entorno de unidades de conservação no bioma 

Pantanal e o fortalecimento da cadeia produtiva associada à recuperação nos biomas Pantanal, 

Caatinga e Pampa na Chamada de Projetos n° 01/2021, Funbio/MMA/GEF Terrestre. Também 

foram realizadas tratativas para disponibilização de recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) em apoio a novos projetos para os anos de 2022 

e 2023. 

Importa destacar também que três projetos piloto desenhados em 2020 para das áreas prioritárias 

definidas na Amazônia e na Mata Atlântica (nordeste do Amazonas, sudeste do Pará e extremo sul 

da Bahia e norte do Espírito Santo) estão em execução e novos projetos para os biomas Caatinga, 

Pampa, Cerrado e Pantanal deverão ser implementados nos próximos anos.  

4.4.8 Implementar o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites (SALaS) 

Os projetos pilotos estão sendo executados e as infraestruturas previstas estão sendo implantadas.  

Em 2021 o Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá (IDSM) concluiu a construção 

de Laboratório Flutuante e a reativação do Laboratório de Selva da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Amanã. Os trabalhos pra fortalecimento da infraestrutura da Estação Científica Ferreira 

Penna (ECFPn), de responsabilidade do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) ainda estão em 

andamento. A expectativa para 2022 é a realização de chamadas públicas para início de projetos 

técnico-científicos nas instalações. 

4.4.9 Fortalecer e apoiar o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) 

MCTI tem mantido a articulação com as instituições da região amazônica para a atualização dos 

registros das coleções sobre biodiversidade do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), 

do MPEG e do IDSM. Em 2021 foram adicionados 38 mil registros de ocorrências para a Amazônia 

Legal, com aumento de 2% em relação à 2020.  

4.4.10 Promover o alcance dos objetivos e metas do Planaveg: 

Em 2021, as iniciativas do MDR resultaram em 4.080 hectares recuperados, que contribuíram com 

a meta estabelecida no Planaveg de recuperar 12 milhões de hectares até 2030.  

Colaboram com o resultado informado os projetos de implantação de bacias de captação de 

enxurradas, terraços em nível, readequação de estradas vicinais, cercamento para proteção de 

nascentes, veredas e áreas ciliares e de recarga hídricas em diversas microbacias prioritárias do rio 

São Francisco, que totalizaram 3.000 hectares. A execução dos serviços e ações de conservação de 

água e solo no município de Barreiras resultaram na recuperação de 1.000 hectares. Outros 80 
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hectares correspondem ao Projeto Nascentes do São Francisco, nos municípios de São Francisco e 

Malhada dos Bois. 

4.4.11. Recuperação da vegetação nativa em Terras Indígenas 

A Funai e o USFS/USAID publicaram em 2021 um Edital (001/2021) com os objetivos de (i) recuperar 

áreas degradadas e recompor a vegetação nativa em terras indígenas e (ii) fortalecer o sistema de 

Brigadas Federais em Terras Indígenas (BRIFs-I), por meio do apoio de propostas apresentadas por 

brigadas federais indígenas em parceria com comunidades e associações indígenas. Em 2021, foram 

selecionadas 10 Manifestações de Interesse, que passaram por nova fase em 2022, resultando na 

seleção de 08 projetos localizados nos estados do Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul e 

Tocantins. 

Adicionalmente, a Funai e o Ibama firmaram um acordo de cooperação técnica (ACT nº 33/2020) 

com o objetivo de implementar ações conjuntas de monitoramento, conservação, recuperação e 

uso sustentável de recursos naturais em terras indígenas. Em 2021 foi elaborado Plano de Ação de 

Recuperação Ambiental em que está previsto: (i) Elaborar metodologia para identificação de áreas 

em Terras Indígenas que serão passíveis de implementação de projetos de recuperação ambiental 

e de conversão de multas; (ii) Identificar TIs prioritárias para a Funai; (ii) Identificar ACPs (Ibama e 

Funai) e processos administrativos do Ibama que indiquem a reparação do dano ambiental ex situ 

a serem revertidas em projetos de recuperação ambiental para implantação nas TIs prioritárias já 

levantadas. 

 

4.5 Bioeconomia 

4.5.1 Conservação e uso sustentável dos recursos naturais, por meio do fornecimento de logística 

por meio de contratações/aquisições 

Em 2021, na Amazônia, foram realizadas atividades como consultas a comunitários/as (usuários 

diretos e indiretos dos recursos aquáticos); definição do zoneamento a partir das áreas utilizadas; 

construção dos processos e Aprovação das regras de uso para elaboração das Instruções Normativas. 

A partir dessas atividades os resultados alcançados foram a construção de 5 acordos de pesca e 

publicação das respectivas INs (Entorno da Floresta Estadual (FLOE) Canutama - Instrução Normativa 

em nº.3 de 19 de agosto de 2020; Rio Cuieiras – Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

Puranga Conquista - Instrução Normativa nº. 2 de 29 de julho de 2020; Foz do rio Tapauá - Instrução 

Normativa nº 4 em19 de agosto de 2020; Entorno da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

Piagaçu Purus - Instrução Normativa nº 5 em20 de agosto de 2020; Tupana - n.° 03/2021, em 30 de 

agosto de 2021).  

O desafio deste objetivo consiste em promover o monitoramento das áreas abrangidas pelos acordos, 
garantindo que o regramento de uso das diferentes zonas dos acordos seja cumprido. 
 
4.5.2 Elaboração de Planos de Ação Territoriais (PAT) 
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Foram realizadas contratações de consultorias especializadas para auxiliar na elaboração dos Planos e 

monitorias para discussões entre as partes envolvidas, culminando no apoio à publicação de PATs 

pelos órgãos estaduais. Os planos publicados cobrem uma área de 6,4 milhões de hectares, 

abrangendo Planalto Sul, Cerrado Tocantins, Chapada Diamantina-Serra da Jiboia, Flora Endêmica do 

RJ e Espinhaço Mineiro. 

Importante destacar que o processo de elaboração de um PAT é desafiador e se desenvolve em várias 

etapas, que vão desde a escolha do território e análise de informações, até expedições, publicação e 

monitoria. Em todas as etapas é fundamental a articulação entre diversos órgãos e especialistas. 

4.5.3 Estruturação e implementação de cadeias produtivas sustentáveis de ecoturismo e 

planejamento e implementação de modelo de negócio de concessão para gestão de unidades de 

conservação 

A agenda de Concessão dos Parques e Florestas Nacionais é uma das prioridades do MMA. A 

estruturação das unidades de conservação proporciona o aumento da visitação e ativa a cadeia do 

turismo, atingindo positiva e diretamente as pessoas. Também promove a recreação em contato com 

a natureza e a sensibilização ambiental do visitante, contribui para geração de negócios, emprego e 

renda, e estimula o desenvolvimento das comunidades locais e o engajamento da sociedade na 

conservação do meio ambiente. 

Nesse contexto, o Governo Federal desenvolveu um novo modelo de concessão que prioriza a 

proteção das unidades de conservação, o aumento sustentável do turismo e o desenvolvimento 

econômico do entorno. O contrato é firmado entre o Estado e a concessionaria vencedora da licitação, 

mas a gestão continua sendo da União. Ao investidor, cabe estruturar a unidade de conservação, 

respeitar a regulamentação e observar os parâmetros de conservação do ambiente natural. A ideia 

central é fortalecer a proteção por meio do turismo, levando desenvolvimento, emprego e renda às 

comunidades do entorno. Tudo isso contando com a participação ativa da sociedade no processo, por 

meio da realização de consultas e audiências públicas e conversas com os interessados. 

O novo modelo de concessões se caracteriza pela transparência, além de tornar o contrato entre as 

partes mais simples e eficaz. Entre seus pontos de destaque, importantes serviços, como manutenção 

da brigada de incêndio, alimentação e manutenção de trilhas, por exemplo, ficam sob responsabilidade 

de empresas especializadas para garantir mais eficiência e qualidade ao ecoturismo. O aumento da 

visitação em parques tem o potencial de gerar renda e atrair investimentos não apenas para a unidade 

de conservação, mas para toda a região do entorno, promovendo alternativas para sua 

sustentabilidade econômica e preservação do meio ambiente, não dependendo apenas dos recursos 

governamentais. 

Diante do trabalho desenvolvido a primeira concessão desse novo modelo, ocorreu nos Parques 

Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral (RS/SC), que já contam com ampla sinalização, monitores 

em todos os trechos, equipes de socorro e ambulância. Banheiros, lancheria e construções para 

atendimento ao público estão em andamento. 

Em 2021 foram firmados novos contratos de concessão, dessa vez para as Florestas Nacionais de 

Canela e de São Francisco de Paula, com valores estimados de investimentos em instalações físicas e 

operações de serviços em R$ 93 milhões e R$ 72 milhões, respectivamente. Também foi publicado 
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edital para concessão do Parque Nacional do Iguaçu, que prevê investimentos de mais de R$ 3 bilhões 

na operação do parque. Cabe destacar que o Parque Nacional do Iguaçu foi concessionado em 2022, 

arrecadando mais de 300 milhões de outorga.  

Também foram realizados, em parceria com o Ministério do Turismo (MTur), estudos técnicos e 

econômicos para viabilizar a concessão das unidades de conservação federais, em especial os Parques 

Nacionais da Chapada dos Guimarães, de Jericoacoara, dos Lençóis Maranhanses e da Serra da 

Bodoquena. Esses estudos subsidiarão as ações preparatórias para a concessão dessas unidades em 

prol da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento das cidades do seu entorno. 

Ainda como parte das entregas do Departamento de Concessões da Secretaria de Áreas Protegidas do 

MMA (DCON/SAP), foi lançado o Programa PARQUE+, com o objetivo de desenvolver o potencial 

ecoturístico nacional utilizando as unidades de conservação brasileiras como núcleos para o 

desenvolvimento de atividades voltadas para o turismo de natureza. A partir da ampliação da atividade 

ecoturística, uma nova dinâmica será instituída nas unidades de conservação, fortalecendo-as 

enquanto espaços protegidos e aptos ao lazer, ampliando a consciência ambiental das comunidades 

do entorno e se constituindo em polos de desenvolvimento do ecoturismo, com geração de emprego 

e renda para as regiões e comunidades em que se inserem. 

Ainda no contexto de fortalecimento das unidades de conservação, foram, até o final de 2021, a 

qualificação de 22 unidades de conservação no Programa Parcerias de Investimentos (PPI). Por 

integrarem o programa, essas unidades tornam-se prioridade para os governos federal, estadual e 

municipal. São elas: 

Parque Nacional do Iguaçu (PR) 

Parque Nacional de Jericoacoara (CE) 

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA) 

Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral (RS/SC) 

Floresta Nacional de Canela (RS) 

Floresta Nacional de São Franciso de Paula (RS) 

Parque Nacional de São Joaquim (SC) 

Parque Nacional de Brasília (DF) 

Floresta Nacional de Brasília (DF) 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) 

Parque Nacional da Serra da Capivara (PI) 

Parque Nacional de Ubajara (CE) 

Parque Nacional de Anavilhanas (AM) 

Parque Nacional da Serra da Bodoquena (MS) 

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (MT) 

Parque Nacional do Jaú (AM) 

Parque Nacional da Serra da Bocaina (RJ/SP) 

Parque Nacional da Serra da Canastra (MG 

Parque Nacional do Caparaó (MG) 

Parque Nacional do Cipó (MG 

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (RJ) 

Floresta Nacional de Ipanema (SP) 
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Ainda como parte do Programa PARQUE+, temos os Projetos Conecta Parques, Acessibilidade e Adote 

um Parque. O Conecta Parques é uma iniciativa conjunta do MMA com o Ministério das Comunicações 

(MCom), que tem como objetivo fortalecer o ecoturismo e gerar uma consciência ambiental através 

do contato da população com a natureza, melhorando estruturas e atrativos em parques nacionais. O 

Projeto Conecta Parques visa, também, possibilitar a expansão gratuita dos serviços de internet sem 

fio oferecidos pelos destinos, fomentando a atividade turística nestes locais, gerando emprego e renda 

associadas às atividades produtivas ecoturísticas, além de proporcionar maior segurança aos 

visitantes, na medida em que o acesso ao serviço de conexão à internet servirá como um canal efetivo 

de comunicação com os órgãos competentes no caso da ocorrência de acidentes ou fatos congêneres, 

assim como fornecer às instituições responsáveis pelas unidades de conservação instrumento capaz 

de aprimorar a sua gestão. Até o final de 2021 foram instaladas 11 antenas em nove unidades de 

conservação pelo Brasil, que são: 

Parque Nacional do Itatiaia (RJ) 

Parque Nacional de Anavilhanas (AM) 

Parque Nacional de Sete Cidades (PI) 

Parque Nacional Furna Feia (RN) 

Floresta Nacional de Açu (RN) 

Trilha Caminhos da Serra do Mar (RJ) 

Floresta Nacional de Brasília/ Trilha Sucupira (DF) 

Parque Nacional da Tijuca (RJ) 

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (MT) 

  

O Projeto Acessibilidade tem como objetivo principal a inclusão de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida em unidade de conservação da natureza, por meio da promoção da adaptação 

dos espaços físicos, aquisição de equipamentos, melhoramento de instalações e infraestruturas, 

disponibilização de serviços e atividades, que visem à acessibilidade desse público. O projeto busca 

ainda firmar e fortalecer parcerias com o setor público e privado, visando a implementação de ações 

para acessibilidade em parques. Até o final de 2021 foram adquiridas trinta cadeiras de rodas Julietti 

para facilitar a mobilidade do visitante. Os equipamentos, desenvolvidos especialmente para 

possibilitar que pessoas com deficiências possam percorrer trilhas de diferentes níveis de dificuldade, 

foram distribuídos para mais de 20 parques nacionais em todas as regiões do Brasil. 

Por fim, tem-se o Projeto Adote um Parque, instituído pelo Decreto nº 10.623, de 9 de fevereiro de 

2021, com vistas à atração de recursos para a promoção da conservação, recuperação e melhoria das 

unidades de conservação federais. Por meio dessa iniciativa, empresas e indivíduos, nacionais ou 

estrangeiros, poderão contribuir para a proteção ambiental do Brasil. Ao adotar uma unidade de 

conservação, os interessados serão reconhecidos como parceiros do meio ambiente e celebrarão 

Termo de Doação com o ICMBio. Oito Unidades de Conservação já foram adotadas, conforme segue: 

RESEX Lago do Cuniã 

ARIE de Javari-Buriti 

RESEX Marinha Cuinarana 

RESEX do Quilombo Frechal 

RESEX São João da Ponta 

ARIE Dinâmica Biológica Fragmentos Florestais 

RESEX Chocoaré Mato Grosso 
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ARIE Seringal Nova Esperança 

 

A Portaria MMA nº 472, de 18 de outubro de 2021, tornou pública as unidades de conservação federais 

para a segunda etapa do Programa Adote um Parque, e fixou valores mínimos de referência. O Projeto 

em tela tem como objetivo promover a conservação, a recuperação e a melhoria das unidades de 

conservação, por meio da participação ativa do cidadão na estruturação de trilhas. Nesse sentido, 

ainda em 2021, foi publicado o Chamamento Público para seleção de interessados em participar do 

“Adote um Parque – Trilhas da Caatinga”. Essa iniciativa do Governo Federal visa contribuir com a 

conservação de 23 trilhas localizadas em nove parques, florestas nacionais e monumentos naturais 

administrados pelo ICMBio. 

 

4.5.4 Seleção de projetos de conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira em unidades 

de conservação 

Em 2021 foi realizada recomposição do Comitê Gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios 

(CG-FNRB) e convocada a primeira reunião ordinária do novo colegiado, para seleção de ações, 

atividades e projetos que serão apoiados pelo FNRB. Importante destacar que o FNBR conta com saldo 

de mais de quatro milhões de reais e os projetos deverão ser discutidos e aprovados pelo CG-FNRB em 

2022. 

4.5.5 Elaboração e disseminação de práticas de construção e implementação de protocolos 

comunitários para gestão e negociação de Conhecimentos Tradicionais Associados e emissão de 

documento de consentimento prévio informado 

Em 2021 foi realizada a contratação de consultoria especializada para elaboração de protocolo 

comunitário para a Resex Arapixi. Também foram organizadas oficinas com vistas à implementação do 

protocolo, com a internalização de conceitos de Acesso e Repartição de Benefícios (ABS). Também foi 

constituído um comitê com representação dos comunitários para implementação do protocolo. 

O protocolo comunitário da Resex Arapixi foi elaborado como piloto para pavimentar a elaboração dos 

demais protocolos previstos na meta. Foram verificados diversos desafios para elaboração e 

implementação dos protocolos comunitários, tais como a própria seleção e contratação de consultoria 

especializada em ABS, dificuldades de acesso às comunidades abrangidas, dificuldade de 

entendimento pelos locais dos conceitos em ABS, além de conflitos entre os comunitários. As 

atividades previstas também foram impactadas pela situação de pandemia e pela indisponibilidade 

dos comunitários para participar das oficinas, haja vista a necessidade de desempenho de atividades 

cotidianas. 

4.5.6 Promoção do pirarucu manejado pelas comunidades tradicionais em áreas protegidas 

Dentre os resultados alcançados, no ano de 2021, com a implementação de estratégias de promoção 

do pirarucu manejado pelas comunidades tradicionais em áreas protegidas, por meio da ampliação de 

mercados consumidores e da valorização e reconhecimento de sua importância socioeconômica e dos 

serviços ambientais associados, destaca-se:  
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a) Ampliação de mercados consumidores, com a devida valorização do produto e o reconhecimento 

de sua importância socioeconômica e dos serviços ambientais associados: 

✓ Promoção da Marca Coletiva “Gosto da Amazônia – Sabor que Preserva a Floresta” com a 

participação em eventos gastronômicos e esforço de mídia; 

✓ Prospecção de mercado para a comercialização da produção do arranjo coletivo do “Gosto da 

Amazônia” no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília; 

✓ Estabelecimento de parcerias entre os atores envolvidos desde a produção até o consumidor 

final; 

✓ Investimentos na estruturação da cadeia produtiva e na logística de escoamento da produção; 

✓ Meta de comercialização de 200 toneladas de pirarucu selvagem do arranjo da Marca Coletiva 

“Gosto da Amazônia”, oriundo de manejo comunitário em áreas protegidas do estado do 

Amazonas.  

b) Acesso a mercados que possibilitem a obtenção de preços justos pelo extrativista, sejam estes 

mercados no âmbito de políticas e programas públicos de aquisição de alimentos ou privados: 

✓ Acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) nas suas modalidades de Doação 

Simultânea e Compras Institucionais, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

ao Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) no estado do Amazonas; 

✓ Articulação do ICMBio com MDR, Mapa, Ministério da Educação (MEC), Ibama, Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab), Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos no 

Amazonas, do Ministério Público Federal (Cataproa/MPF), e outros órgãos federais, estaduais 

e municipais para viabilizar o cumprimento de previsões legais e o alcance de políticas 

públicas; 

✓ Acesso dos extrativistas à subvenção federal, por meio da Política de Garantia de Preços 

Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) e estadual; 

✓ Fortalecimento do Coletivo do Pirarucu. 

c) Realização do manejo do pirarucu em 2021 em 07 unidades de conservação federais no Amazonas 

e contínua resiliência dos serviços ecossistêmicos. 

✓ Fortalecimento das organizações de base comunitária e articulação interinstitucional para o 

fomento à atividade de manejo comunitário do pirarucu; 

✓ Estruturação da cadeia produtiva e assessoramento técnico para o manejo comunitário do 

pirarucu nas áreas inseridas no arranjo do “Gosto da Amazônia”; 

✓ Implementação de ações de fiscalização nas áreas protegidas objeto de manejo para combater 

a pesca ilegal e estagnar atividades ilegais de mineração que promovem o lançamento final de 

mercúrio nos corpos hídricos de forma a evitar a contaminação do pescado por metais 

pesados. 

Importa destacar também que no final do ciclo 2020/2021 do projeto de Promoção da Marca Coletiva 

“Gosto da Amazônia – Sabor que Preserva a Floresta”, as ações foram impactadas de forma 

significativa pela Covid-19. Não obstante, houve superação da meta de vendas, que chegou a 27 

toneladas de pirarucu de manejo vendidas fora do Amazonas. A adesão dos restaurantes e a 

receptividade do público aos Festivais Gosto da Amazônia foram fundamentais para a performance de 

venda, alavancada pela realização do evento no Rio de Janeiro, em julho de 2021 e em Brasília, em 
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setembro de 2021. O grande desafio no ganho de novos mercados, porém, continua sendo no setor 

do varejo e indústria, que exige ajustes no processamento e embalagem do produto e passa por um 

processo decisório junto aos clientes bem mais complexo e moroso.  

4.5.7. Implementar o Programa Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade 

a) Promover a estruturação de cadeias produtivas do extrativismo em todos os biomas brasileiros 

Dentre as iniciativas do Mapa para promover as cadeias produtivas do extrativismo estava prevista 

a realização de levantamentos e diagnósticos, que estão sendo desenvolvidos por meio da 

contratação de consultorias para: 

- Desenvolvimento de Estudo das Potencialidades e peculiaridades das Cadeias produtivas das 

Baunilhas Brasileiras, com potencial de extrativismo, produção, comercialização e geração de 

renda para comunidades tradicionais e pequenos produtores da agricultura familiar (TDR 

06/2021 - Sociobiodiversidade); 

- Levantamento de informações relativas às cadeias produtivas do extrativismo e da 

sociobiodiversidade presentes no bioma caatinga e região semiárida disponibilizadas e os 

subsídios ao aprimoramento das estratégias de ação para estruturação dessas cadeias, que 

envolvam agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais fornecidas (TDR 21/2020 

- Bioeconomia Semiárido); 

- Informações relativas às cadeias produtivas do extrativismo e da sociobiodiversidade 

disponibilizadas, cadeias identificadas, mapeadas, articuladas e analisadas, bem como as 

iniciativas e estratégias em subsídio ao monitoramento e implementação dos eixos I e II do 

Programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, propostos (TDR 22/2020 - Estruturação 

Produtiva). 

Também estava prevista a articulação institucional para o aperfeiçoamento de políticas públicas, 

por meio da realização de alguns diálogos, entre eles:  

- Diálogos da Sociobiodiversidade - Fomento e articulação dos Diálogos da Sociobiodiversidade 

por meio da parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com a 

Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), no âmbito do projeto Mercados 

Verdes e Consumo Sustentável e Projeto de Cooperação Técnica de Bioeconomia, com o apoio 

de execução do consórcio IPAM/EcoConsult e Instituto Terroá. 

- Diálogos do Açaí - Ciclo de Debates Riscos e Recomendações na Cadeia de Valor do Açaí 

composto por 03 (três) seminários (Workshop Virtual). O ciclo foi uma iniciativa dos Grupos de 

Trabalho “Governança e Gestão da Informação” e “Padrões de Sustentabilidade” e ocorreu em 

formato de seminários temáticos, sendo o primeiro voltado para a discussão sobre “Produção 

e manejo”, o segundo “Beneficiamento e industrialização” e o terceiro “Comercialização e 

acesso a mercado”. 

- Diálogos do Açaí - Contribuições nas adequações dos Normativos sobre o desenvolvimento de 

agroindústrias móveis para o beneficiamento do açaí, no âmbito do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, no caso da Instrução Normativa nº 4, de 22 de fevereiro de 2021, 

que altera a Instrução Normativa nº 72/2018, aprovando os requisitos e os procedimentos 

administrativos para o registro de estabelecimentos e de produtos classificados como bebidas 
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e fermentados acéticos. Bem como foi possível contribuir para a criação da Zona de 

Desenvolvimento Sustentável entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia – AMACRO; 

- Diálogos da Castanha-da-Amazônia: A partir desta iniciativa foi criado o "Observatório da 

Castanha-da-amazônia" que é uma rede de organizações que atua no desenvolvimento da 

cadeia de valor e é responsável por organizar e ampliar o alcance e representatividade deste 

Coletivo. 

- Diálogos da Castanha-da-Amazônia: Lançado o site do Observatório da Castanha, um braço 

dos diálogos: https://observatoriodacastanha.org.br/. Dentro desse espaço, temos: 1. Coletivo 

da Castanha: Uma rede de extrativistas e organizações comunitárias que realiza o 

monitoramento participativo de preços e troca informações sobre a cadeia de valor. 2. Central 

da Castanha: No podcast do OCA, você encontra entrevistas, histórias, notícias, preços, dicas 

de boas práticas, balanços de safra, tendências e muita informação. 3. Políticas Públicas: 

Boletins periódicos com análises sobre os principais pontos relacionados ao ambiente 

regulatório e às políticas públicas para a cadeia produtiva. Diálogos da Castanha-da-Amazônia: 

Policy Brief Diálogos da Castanha - Breve documento com insumos, desafios e recomendações 

para a política pública em relação a cadeia de valor da castanha-do-Brasil. 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/publicacoes/projeto-

mercados-verdes-e-consumo-sustentavel/outras-

publicacoes/policy_brief_dialogos_castanha_final-1.pdf/view 

b) Promover alianças produtivas entre setores de alimentos e saúde para cadeias produtivas de Ervas 

Medicinais, Aromáticas, Condimentares, Azeites e Chás Especiais do Brasil 

Execução do TED nº 20/2019 (aditivado em 2021) firmado entre a SAF/Mapa e a Fiocruz para 

estruturar arranjos institucionais e produtivos que utilizem plantas medicinais como base para 

alimentos, cosméticos e fitoterápicos, impulsionando a promoção da saúde, o acesso a mercados e 

o desenvolvimento local no contexto da bioeconomia. Esta ação resultou na ampliação da inserção 

dos agricultores familiares e pequenos agricultores nas cadeias de valores de plantas medicinais e 

na qualificação da produção para inserção dos agricultores familiares nos mercados públicos (PNAE, 

PAA e SUS) e privados (alimentos, cosméticos e fitoterápicos), gerando emprego e renda para a 

comunidade local. Outros resultados desta parceria foram: 

- Lançamento do canal ArticulaFito, em parceria com a Fiocruz, para realização de Oficinas de 

Capacitação em ambiente virtual com o objetivo de realizar eventos de capacitação de 

agricultores familiares, representantes de comunidades tradicionais, pequenos produtores, 

extrativistas, indígenas, agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, profissionais de 

saúde, profissionais de educação, pesquisadores, entre outros.  

- Diálogos com instituições estratégicas para o apoio aos Arranjos Institucionais nas regiões de 

abrangência do Projeto. 

- Diálogos para a estruturação do desenho dos grupos de governança regional e territorial, com 

apoio de lideranças locais e instituições. 

- Plano de Governança elaborado. 

- Termos de Referência com Perfil dos articuladores elaborado. 

- Formalização dos Grupos de governança iniciado. 

- Diálogos para a realização de intercâmbios e visitas técnicas para a troca de experiências com 

empreendimento da agricultura familiar iniciado. 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/publicacoes/projeto-mercados-verdes-e-consumo-sustentavel/outras-publicacoes/policy_brief_dialogos_castanha_final-1.pdf/view
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/publicacoes/projeto-mercados-verdes-e-consumo-sustentavel/outras-publicacoes/policy_brief_dialogos_castanha_final-1.pdf/view
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/publicacoes/projeto-mercados-verdes-e-consumo-sustentavel/outras-publicacoes/policy_brief_dialogos_castanha_final-1.pdf/view
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Adicionalmente, foi realizado o mapeamento de instituições e de empreendimentos para a realização 

de visitas técnicas e intercâmbios, que resultaram em: 

- Identificação das principais feiras e eventos de interesse e que possuem interface com o 

projeto mapeados. 

- Encontro com potenciais articuladores Locais durante a Green Rio. 

- Diálogos com vistas a estruturação de Parceria institucional com a Embrapa para o apoio a 

criação de um cadastro nacional de coleções de plantas aromáticas, condimentares e   

medicinais iniciada. 

- Diálogos com vista a estruturação de parceria estratégica institucional com a Embrapa, para o 

apoio atividades voltadas à implementação de Unidades Demonstrativas iniciada. 

- Parceria com o Portal Saberes da Floresta, do Serviço Florestal Brasileiro, para ao Apoio à 

Capacitação em EAD, realizada. 

Outros resultados de 2021 para o fortalecimento, ampliação e inovação nas cadeias produtivas foram: 

- Capacitações virtuais nas temáticas organização social e produtiva, associativismo, 

cooperativismo, regularização sanitária, boas práticas de manejo, produção e beneficiamento, 

gestão do negócio, financeira, comercial e da produção. 

- Formalização/legalização dos empreendimentos que receberam as assessorias dirigidas para 

a superação de gargalos dos empreendimentos mapeados (GTAE e FM Volta Redonda). 

- Elaboração do Projeto Pedagógico das Capacitações em EAD elaborado pelos parceiros do 

Portal da Floresta/SFB e a Produção de conteúdo a serem inseridos na Plataforma do SFB, que 

terá início em março/2022. 

- Realização de capacitação em implementação de Sistemas Agloflorestais, para o apoio da 

cadeia produtiva da Castanha na Aldeia Koyakyty/PA, em parceria com o Ideflor-Bio na região 

do Sul e sudeste do Pará. 

- Finalização do projeto com a Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC para o 

desenvolvimento de arranjo institucional, produtivo e de comercialização para pesquisa, 

inovação e extensão nas cadeias de plantas medicinais, aromáticas bioativas e seus derivados 

como estratégia de diversificação da fumicultura na região do Vale do Rio Pardo, no Estado do 

Rio Grande do Sul. 

- Apoio a elaboração e submissão de novas propostas brasileiras para o Programa SIPAM 

(Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial). No final de 2021 foi recebido a 

proposta para reconhecimento do Sistemas Tradicionais e Agroecológicos de Erva-mate na 

Floresta com Araucária, ecaminhado pelo Centro de Desenvolvimento e Educação dos 

Sistemas Tradicionais de erva-mate. 

- Convênio firmado com o Consórcio CDS Jacuípe cujo objeto prevê a elaboração de dossiê 

técnico-científico e plano de salvaguarda para a patrimonialização associados ao extrativismo 

do licuri e caprinovinocultura. 

- Elaboração de documento técnico contendo diretrizes e sugestão de mecanismos de apoio 

do governo federal às iniciativas locais de elaboração de proposições ao reconhecimento 

SIPAM, a ser entregue no primeiro semestre de 2022. 

- Lançamento do Programa Fortalece Sociobio 2021. 

o No âmbito do Fortalece Sociobio 2021 foram firmados quatro convênios com 

consórcios públicos cujo objeto visa o fomento e a promoção de conservação 

dinâmica de sistemas agrícolas tradicionais através de ações como fortalecimento de 
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cadeias produtivas, apoio a estratégias de acesso a mercados, capacitação e 

divulgação de boas práticas, entre outros. Segue a lista dos Consórcios apoiados: 1. 

Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do jacuípe 

- BA; 2. Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Lagos 

Maranhenses – MA; 3. Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento sustentável da 

Região dos Campos de Cima da Serra – RS; 3. Consórcio intermunicipal 

Multifinalitário dos Municípios da Amurel – SC. 

c) Estruturar Roteiros de integração em torno de produtos e atividades da Sociobiodiversidade para 

valorização da diversidade biológica, social e cultural brasileira 

Para realizar o levantamento do potencial de roteiros da sociobiodiversidade nos biomas 

brasileiros, foram realizadas contratações de consultorias técnicas especializadas. O resultado 

alcançado foi a elaboração de documento técnico contendo levantamento de produtos oriundos 

de iniciativas habilitadas nas 1ª e 2ª edições do Prêmio BNDES de Boas Práticas para Sistemas 

Agrícolas Tradicionais, sejam eles oriundos de produção agropecuária ou de extrativismo, florestal 

ou pesqueiro, e seus potenciais para agregação de valor. 

Encontra-se em desenvolvimento, documento técnico contendo o levantamento e a análise  

comentada sobre arranjos institucionais, produtos da sociobiodiversidade e comunidades rurais 

(contemplando agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, e pequenos e médios 

produtores) com potencial para estabelecimento ou apoio de Roteiros da Sociobiodiversidade na 

região Norte e Nordeste, com previsão de entrega ainda no primeiro semestre de 2022. 

Para estabelecer metodologias para implementação dos roteiros da sociobiodiversidade, foi 

lançado em 2021, o programa “Fortalece SocioBio 2021”, que com o lançamento do Manual 

Operacional do Programa, contemplou a contratação de seis projetos, beneficiando diretamente 

3006 agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais e povos e comunidades 

tradicionais. 

Além disso, em 2021, por meio de contratação técnica especializada, houve a elaboração de 

produtos de consultoria contendo sugestões de instrumentos de operacionalização metodologia 

de apoio para implementação de roteiros da sociobiodiversidade, tais como: 

• Endereçamento de emendas parlamentares para os eixos III e IV do Programa 

Bioeconomia; 

• Realização de parcerias com o setor empresarial para o apoio e fortalecimento da 

sociobiodiversidade. 

Estão previstos para 2022, entrega de documento técnico contendo sugestões de diretrizes, 

fundamentos e instrumentos de execução, para subsidiar a divulgação do programa e seus 

instrumentos de execução, a partir do eixo III – Roteiros da Sociobiodiversidade do Programa 

Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade e entrega de documento contendo estudo técnico para 

sugestão de modelos de editais para contratação ou cooperação técnica de organizações não 

governamentais e redes de pesquisa, considerando as linhas de atuação do Programa Bioeconomia 

Brasil – Sociobiodiversidade. 
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As estratégias desenvolvidas para ampliar o acesso ao financiamento de ações para o 

fortalecimento da sociobiodiversidade foram a realização de diagnóstico de acesso ao Pronaf, a 

elaboração de metodologias para análise anual de acesso ao Pronaf (voltado para o fortalecimento 

da sociobiodiversidade) e o aperfeiçoamento da modalidade Pronaf Bioeconomia. Em 2021, foram 

pactuados na modalidade Pronaf bioeconomia, 1917 contratos de investimento, totalizando R$ 

127.094.036,76. 

 

d) Conservar a agrobiodiversidade, por meio do reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais 

e fomento a ações para a conservação dinâmica destes sistemas. 

Visando estabelecer instância de governança para recepção, avaliação e encaminhamento dos 

Sistemas Agrícolas Tradicionais brasileiro, em 2021, esteve em funcionamento, no âmbito do 

MAPA, o Grupo de Trabalho Técnico com a finalidade de discutir e sugerir protocolos de 

funcionamento do programa internacional Globally Important Agricultural Heritage Systems 

(GIAHS) da FAO no Brasil.  

Como resultado, foram elaboradas duas minutas de portarias interministeriais a serem publicadas 

conjuntamente por MAPA e Mtur. A primeira portaria “Institui o Secretariado Nacional e os 

procedimentos para a submissão de propostas brasileiras ao programa internacional Sistemas 

Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura”. A segunda portaria “estabelece procedimentos para a avaliação técnica das 

propostas brasileiras ao programa internacional Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola 

Mundial da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura”. 

Em relação a instrumentos de apoio para novas propostas de Sistemas Agrícolas Tradicionais, foi 

elaborado o documento "Guia para elaboração de propostas ao reconhecimento internacional de 

Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial: Orientação aos postulantes". Os resultados 

alcançados foram o apoio a elaboração e submissão de novas propostas brasileiras para o Programa 

SIPAM, como a proposta para reconhecimento do Sistemas Tradicionais e Agroecológicos de Erva-

mate na Floresta com Araucária, encaminhado pelo Centro de Desenvolvimento e Educação dos 

Sistemas Tradicionais de erva-mate, em 2021. 

No âmbito do Fortalece Sociobi 2021, foram firmados quatro convênios com consórcios públicos 

cujo objeto visa o fomento e a promoção de conservação dinâmica de sistemas agrícolas 

tradicionais através de ações como fortalecimento de cadeias produtivas, apoio a estratégias de 

acesso a mercados, capacitação e divulgação de boas práticas, entre outros. São eles: 

• Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do jacuípe – 

BA; 

• Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Lagos Maranhenses – MA; 

• Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento sustentável da Região dos Campos de 

Cima da Serra – RS; e 

• Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amurel – SC. 

Houve ainda contratação de consultoria técnica especializada para elaboração de estudo 

técnico para sugestão de modelos de editais para contratação ou cooperação técnica de 
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organizações não governamentais e redes de pesquisa, considerando as linhas de atuação 

do programa Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade e elaboração de documento técnico 

contendo diretrizes e sugestão de mecanismos de apoio do governo federal às iniciativas 

locais de elaboração de proposições ao reconhecimento SIPAM, a ser entregue no primeiro 

semestre de 2022. 

4.5.9. Promover o manejo florestal sustentável nas Florestas Nacionais 

Em 2021 foram produzidos 287 mil m3 de madeira em tora em uma área de aproximadamente 1,27 

milhões de hectares. A meta, até 2023, é chegar a mais de um milhão de metros cúbicos, numa área 

de 5,35 milhões de hectares. Para tanto, será necessário realizar, ainda em 2022, as licitações das cinco 

Florestas Nacionais (Flona) já estruturadas. Não obstante, há, que se considerar que as Flonas 

selecionadas integram o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), e, por isso, há a necessidade 

de submeter o processo à análise do Tribunal de Contas da União (TCU) e, por conseguinte, retardar o 

início das licitações e a assinatura dos contratos de concessão. 

4.5.10. Implementar o Projeto Oportunidades e Desafios da Bioeconomia (ODBio) 

Ciência, tecnologia e inovação (CT&I) são elementos fundamentais para o desenvolvimento 

sustentável e a transição para uma economia de baixo carbono. Para contribuir para essa transição, o 

país dispõe de um Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia (PACTI 

Bioeconomia) e necessita traçar estratégias para a sua implementação. Nesse sentido foi criado o 

projeto ODBio. A iniciativa visa subsidiar estratégias para a implementação de políticas em CT&I, com 

base em projetos estruturantes orientados por missões, capazes de promover o desenvolvimento da 

bioeconomia nacional. A proposta compreende ainda a construção de um observatório em 

bioeconomia e, com base em estudos técnicos e consultas, modelos para a governança da 

bioeconomia brasileira. A governança é um dos principais desafios para a bioeconomia brasileira, tanto 

para evitar sobreposição de ações, como para preencher lacunas ainda existentes nas políticas e ações 

estabelecidas para seu desenvolvimento. Um dos desafios do Projeto Oportunidades e Desafios da 

Bioeconomia (ODBio) é a definição dos modelos de governança que possam mobilizar os diversos 

atores da bioeconomia brasileira 

Assim, durante o primeiro trimestre de 2021, o Projeto intensificou o engajamento do ecossistema 

nacional da bioeconomia através da continuidade das reuniões temáticas com o Grupo de Trabalho 

ODBio (GT-ODBio) e da realização do Ciclo de Oficinas. Como resultado dessa construção conjunta 

foram produzidos 3 relatórios da bioeconomia durante o primeiro semestre de 2021. Além disso, a 

equipe CGEE/ODBio realizou o lançamento de duas publicações e participou de eventos relacionados 

ao tema, tais como o BBest 2020/21 & Biofuture Summit II e a European Biomass Conference & 

Exhibition 2021 (EUBCE). As informações sobre as reuniões do GT-ODBio, do Ciclo de Oficinas ODBio, 

dos lançamentos realizados e dos relatórios e publicações produzidos estão disponíveis em 

https://www.cgee.org.br/documents/10195/6917123/CGEE_ODBio_info_odbio_n3.pdf. 

4.5.11 Implementar o Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI 

O Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI foi instituído pela Portaria MCTI nº 3.877/2020e 

tem como objetivo aplicar ciência, tecnologia, inovação e formação científica para a agregação e 

retenção de valor junto às cadeias produtivas da bioeconomia brasileira, utilizando esse ativo de forma 

https://www.cgee.org.br/documents/10195/6917123/CGEE_ODBio_info_odbio_n3.pdf
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racional e sustentável e possibilitando a geração de conhecimentos, de riquezas e a melhoria de 

qualidade de vida das populações. Em 2021 foi constituído o seu Comitê Gestor (Portaria SEPEF/MCTI 

nº 4.606/2021) e definidos os critérios de elegibilidade e seleção de projetos. Os projetos piloto 

contratados em 2020, no valor aproximado de R$ 5,6 milhões, tiveram suas atividades iniciadas e 

trabalham com quatro cadeias produtivas (açaí, cupuaçu, licuri e pirarucu). Para 2022 está previsto o 

lançamento de Chamada Pública do Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI. Para tanto, a 

disponibilização de recursos financeiros, incluindo a liberação de recursos de fundos setoriais como o 

FNDCT, torna-se fundamental.  

4.5.12 Fortalecer instrumentos que garantam o mercado para produtos extrativistas que ajudem na 

conservação ambiental 

a) Implementar o Programa de Garantia de Preços Mínimos para Biodiversidade (PGPM-Bio) para 

garantia de preços mínimos para produtores da sociobiodiversidade. 

Com o objetivo de melhorar a renda e estimular a oferta de produtos nativos oriundos do extrativismo, 

foram investidos R$ 16,3 milhões no PGPM. Em 2021, foram inseridos 15 novos produtos na política, 

o que beneficiou 8.693 produtores.  

4.5.13 Estruturar e dinamizar Arranjos Produtivos Locais (APLs) com vocação para aproveitamento 

de recursos agroflorestais 

Em 2021 foram estruturados 33 Arranjos Produtivos Locais (APLs) para o desenvolvimento das 

seguintes atividades:  

✓ Apicultura: 20 APLs nos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí, 

Maranhão, Goiás e no Distrito Federal, com o intuito de promover a manutenção de espécies 

nativas para a formação de pasto apícola e consequente preservação da vegetação nativa;  

✓ Açaí extrativismo: dois APLs, sendo um no Amapá e outro no Pará, por meio do manejo 

sustentável das áreas de açaí e consequente preservação da vegetação nativa; 

✓ Frutos nativos extrativismo: 3 APLs distribuídos pelos estados da Bahia e de Minas Gerais, de 

forma a incentivar a adoção de práticas de conservação ambiental nas áreas de extração; 

✓ Caprinovinocultura: 8 APLs, distribuídos pelos estados da Bahia, Pernambuco, Piauí e 

Maranhão, de forma a promover o manejo sustentável da caatinga e a preservação de espécies 

nativas forrageiras nas áreas de pastoreio de caprinos e ovinos. 

4.6 Operação Verde Brasil 2 

A Operação Verde Brasil 2 ocorreu em coordenação com os órgãos de segurança pública e as agências 

ambientais. Cumprida no âmbito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, contou com a atuação do 

Gipam, coordenado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 

(Censipam). As ações tiveram como resultado o valor de R$ 3,35 bilhões em multas aplicadas. 

4.6.1. Efetivos e meio empregados:  

✓ 2.490 militares e agentes de órgãos de controle ambiental e de segurança pública;  

✓ 62 veículos; 

✓ 2 navios, 24 embarcações;  

✓ 7 aeronaves.  
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4.6.2. Ações em curso: 

✓ 105.389 Inspeções / Patrulhas Navais e Terrestres / Vistorias / Revistas; 

✓ 1.175 Estabelecimento de PBCE / PBCFlu; 

✓ 1.650 Escoltas / Patrulhas / Reconhecimentos; 

✓ 148 Ocupação / Estabelecimento de Bases Operacionais; 

✓ 1.115 Ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais; 

✓ 1.729 Apoio Logístico aos órgãos de Segurança e Proteção Ambiental. 

4.6.3. Resultados (apreensões): 

✓ 751 Kg Drogas (PBC - Maconha - outras); 

✓ 337 prisões 

✓ 412 tratores 

✓ 1.137 maquinários de mineração e serraria 

✓ 20 aviões/helicópteros 

✓ 2.149 embarcações 

✓ 374 balsas/dragas/acessórios 

✓ 159.798 l de combustível 

✓ 123.565 armas e munições 

✓ 578 veículos diversos 

✓ 506.136 m³ de madeira 

Em relação ao monitoramento dos Focos de Calor pelo Censipam, percebeu-se uma variação, entre 

janeiro e maio de 2021, de -45% em relação aos mesmos meses do ano anterior. 

4.7 Operação Guardiões do Bioma 

Em 2021 foi lançada a Operação Guardiões do Bioma, coordenada pela Secretaria de Operações 

Integradas (Seopi), do MJSP, com foco na mobilização de profissionais especializados de diferentes 

instituições, como Corpos de Bombeiros Militares (CBMs), Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM), PF, 

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ibama e ICMBio, para apoiar ações de repressão em regiões 

específicas da Amazônia, Cerrado e Pantanal. 

Alguns resultados da Operação apurados para o período de 1º de julho de 2021 a 31 de janeiro de 

2022 incluem o combate a mais de 7.500 atividades ilícitas ou crimes ambientais que estavam 

sendo praticados em vários estados que integram os biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, 

conforme segue: 

UF Desmatamento Queimadas Serraria Transporte de 
prod. florestais 

Maus tratos 
de animais Poluição Crimes contra 

a fauna 
GO 73 19 - 4 6 78 97 
MT 83 3.133 4 56 8 61 38 
AC 321 5 - 5 8 5 16 
PI 3 57 8 8 3 53 14 
AP 46 424 5 6 4 351 13 
RR 10 14 - 1 - 1 7 
PA 209 255 4 - - 334 2 
AM 82 194 1 2 - 119 2 
MA - 87 - - - - - 
BA - 1 - - - - - 
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MS 14 13 - - - 31 - 
RO 4 39 - - - 11 - 
TO - 1.065 - - - - - 
Total 845 5.306 22 82 29 1.044 189 
Fonte: Sistema Córtex 

  

Além desses, também foram combatidos outros 75 crimes relacionados à devastação criminosa e 

44 de garimpo ilegal, totalizando 7.636 crimes ambientais combatidos. Desses, a maior parte deles 

(44,3%) cometida no estado do Mato Grosso. 

As ações repressivas realizadas no âmbito da Operação resultaram em 442 autos de infração 

lavrados, 1.607 multas e 57 notificações aplicadas, 102 autos de prisão em flagrante delito e 163 

termos circunstanciados de ocorrência registrados. A maior parte dessas ações repressivas (81%) 

aconteceram no Mato Grosso Sul. 

De um total de 40.383 focos de calor registrados na área de abrangência da Operação, 18.364 (45%) 

foram combatidos. Para o alcance desses resultados, foram empregados, ao todo, 11 mil 

combatentes, 2.516 viaturas, 173 embarcações, 13 aeronaves de asa rotativa e 16 de asa fixa. As 

apreensões realizadas incluem 137 maquinários, sendo 21 tratores de esteira, 13 tratores do tipo 

pá carregadeira, 28 geradores, 11 balsas e 64 motosserras. Também foram apreendidos 5.848 m³ 

de madeira e 736 litros de combustível. A Operação Guardiões do Bioma Incêndios continua em 

curso. 

Em março de 2022, foi iniciada a Operação Guardiões do Bioma – Desmatamento, com o objetivo 

de reduzir o desmatamento do Bioma Amazônia, por meio de ações coordenadas das forças 

policiais federais e estaduais, e dos órgãos de fiscalização ambiental ao longo do ano de 2022. Essa 

operação resulta de um trabalho multiagências, que envolve os seguintes órgãos: Ministério da 

Justiça e Segurança Pública – MJSP, Secretaria de Operações Integradas – SEOPI, Secretaria 

Nacional de Segurança Pública – SENASP, Polícia Federal – PF, Polícia Rodoviária Federal – PRF, 

Fundação Nacional do Indio – FUNAI, Ministério do Meio Ambiente – MMA, Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações – MCTI, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, Ministério da 

Defesa – MD, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM, 

Secretarias de Segurança Pública dos Estados – SSPs, Polícias Civis – PCs e Polícias Militares – PMs. 

 

4.8 Operação Samaúma 

A Operação Samaúma é uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem) do Ministério da Defesa, que teve 

início em 2021, visando combater incêndios ilegais na Amazônia. De acordo com balanço final da 

Operação Samaúma, os resultados apresentados foram: 

✓ 17.005 hectares embargados; 

✓ 705 escoltas/reconhecimentos/patrulha realizadas; 

✓ 191 ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais efetuadas; 
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✓ 8.536,56 m³ de madeira apreendidas; 

✓ 34.396 litros de combustível apreendidos; 

✓ 34 tratores/escavadeiras/caminhões e 16 veículos diversos apreendidos; 

✓ 28 armas apreendidas; e  

✓ 137 maquinários de serraria e mineração apreendidos. 

Ao total, foram aplicadas 189 multas que somaram cerca de R$ 270 milhões. 

4.9 Plataforma Pau-Brasil 
 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) implementou, 

por meio da Portaria nº 8, de 3 de janeiro de 2022, a nova Plataforma de Anuência Única do Brasil - 

Pau-Brasil, que reúne diversos sistemas utilizados para gerenciar o comércio de produtos da 

biodiversidade. A partir de agora, o processo autorizativo para importação e exportação de cargas 

torna-se mais simples e eficiente. 

Para os importadores e exportadores, não haverá mudança de interface. Os requerimentos serão 

feitos via cadastro de Licenças, Autorizações, Permissões, Certificados e Outros (LPCO) junto ao 

Sistema de Comércio Exterior (Siscomex), sem necessidade do uso do Sistema de Emissão de Licenças 

Cites (Siscites) para cargas ordinárias. 

A Plataforma Pau-Brasil também inclui acesso via gov.br, anuência de LPCOs de importação e 

exportação, gestão administrativa de demandas, geração de Guia de Recolhimento da União (GRU) 

para pagamento de taxas de análise, além das futuras integrações que estão sendo construídas com 

outros sistemas - como o Cadastro Técnico Federal e o DOF Exportação. Com a redução do fluxo 

burocrático, haverá diminuição no tempo médio de análise por requerimento e mais tempo para 

fiscalização real das operações autorizadas. 

Essa Plataforma permite a rastreabilidade de produtos florestais industrializados destinados ao 

comércio exterior e aprimoramento do processo de anuência e de fiscalização. O sistema encontra-se 

implantado, com a meta concluída em janeiro de 2022. Em desenvolvimento da integração com o 

DOF+ Rastreabilidade e dos módulos de gerenciamento de riscos. 

O Ibama disponibilizou Aplicação para a integração pelos OEMAs. Os órgãos ambientais estaduais do 
Pará (PA) e Mato Grosso (MT) vem desenvolvendo, desde 2021, a solução tecnológica para envio de 
dados e informações ao sistema federal.  As OEMAs concluíram o desenvolvimento das soluções 
tecnológicas, mas ainda há passivo de dados e informações a serem transferidas para o sistema 
federal. 

O Ibama desenvolveu o novo sistema da informação DOF+ Rastreabilidade, que tornou obrigatória a 
adoção de procedimentos que possibilitem o controle da industrialização, comércio e transporte de 
produtos florestais por meio de mecanismos de rastreabilidade em todas as transações. O sistema 
encontra-se em fase de Implantação, com as seguintes ações em curso: integração com sistemas 
estaduais do Pará e Mato Grosso; migração de créditos florestais entre sistemas DOF Legado e DOF+ 
Rastreabilidade; Capacitação na operação do novo sistema. 
 

  

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2022&jornal=515&pagina=28
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5. Análise do Desmatamento 

5.1 Taxas de Desmatamento 

A taxa de desmatamento dada pelo sistema PRODES/INPE é o principal indicador para  

acompanhar a redução das emissões de gases de efeito estufa, decorrentes da mudança do uso da 

terra. No entanto, é importante ressaltar que apesar da capacidade deste sistema em detectar áreas 

desmatadas para estimar a taxa anual de desmatamento, o PRODES não diferencia 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. 

Em 2021 a Amazônia Legal apresentou taxa preliminar de desmatamento de 13.235km². De 

acordo com a Estratégia Nacional para Neutralidade Climática, documento contendo as ações e 

atividades do governo brasileiro que visam contribuir de forma significativa para a  mitigação e 

adaptação à mudança do clima. Neste sentido, as medidas adotadas peo Brasil, no seu Plano Nacional 

para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, tem como parametro os 

seguintes percentuais de redução do desmatamento ilegal: 15% ao ano, a partir de 2022 até 2024, 40% 

em 2025 e 2026, e 50% em 2027, e atingindo a meta de zerar o desmatamento ilegal em 2028. 

 

 

 

Figura 1: Histórico da taxas de desmatamento calculada para a Amazônia Legal 

Fonte: Gráfico elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados PRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/) 

 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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5.2 Dinâmica do Desmatamento na Amazônia Legal 

Distribuição nos Estados  

Todos os estados apresentaram aumento no desmatamento para o ano de 2021 (dado 

preliminar) em comparação a 2020 (tabela 1). O estado do Pará apresentou aumento de 7% em relação 

ao ano anterior, e segue como estado com os maiores valores de desmatamento. 

 

Tabela 1: Área de desmatamento registrada por Estado nos anos de 2020 e 2021 (dado preliminar).  

Estado 

Desmatamen

to 2020 (km²) 

Desmatamento 

2021p (km²) 

Contribuição do 

Estado para o 

desmatamento total 

em 2021p (%) 

Variação em 

relação ao ano 

anterior (%) 

Pará 4899 5257 40% 7% 

Amazonas 1512 2347 18% 55% 

Mato Grosso 1779 2263 17% 27% 

Rondônia 1273 1681 13% 32% 

Acre 706 871 7% 23% 

Maranhão 336 363 3% 8% 

Roraima 297 386 3% 30% 

Amapá 24 39 0% 63% 

Tocantins 25 28 0% 12% 

Amazônia Legal 10851 13235  22% 

 

Fonte: Tabela elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados do PPRODES/INPE 

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes 

 

A distribuição do desmatamento acumulado na Amazônia Legal pode ser vista no mapa da 

Figura 2. 

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes
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Figura 2: Desmatamento acumulado na Amazônia Legal até o ano de 2021 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 

Assim como em 2019 e 2020, foi observado um aumento na contribuição de polígonos maiores 

para este ano de 2021 (dado preliminar). Polígonos com área entre 100 e 500 hectares foram os que 

somaram a maior área do total registrado (Tabela 2). Os polígonos menores, com área inferior a 50 

hectares, tiveram redução de 1%, assim como os polígonos com área superior a 1.000 hectares. 

Tabela 2: Distribuição do desmatamento por classes de tamanho dos polígonos registrados no período de 2004 a 2021 (porcentagem da área 

de contribuição de cada uma das classes para a área total desmatada).  
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Fonte: Tabela elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados do PPRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/) 

 

Distribuição por categoria fundiária 

A metodologia utilizada para classificar e calcular a área desmatada dentro de cada categoria 

fundiárias 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, Áreas Quilombolas, Unidades de Conservação de proteção integral e 

de uso sustentável, Assentamentos, Glebas Federais, Áreas Privadas cadastradas no 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 Áreas Quilombolas e Terras Indígenas são a que apresentam as menores taxas, 

somando apenas 3% do desmatamento. As Glebas representam a categoria com as maiores taxas, 30% 

do desmatamento, seguida das áreas de Assentamento, com 29% e das propriedades rurais 

cadastradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, com 15% da área desmatada 

no ano de 2021 (Figura 3).  
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Figura 3: Distribuição do desmatamento registrado pelo PRODES 2021 (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 Funai2, MMA3, INCRA4, SICAR5 e de shape de glebas 

públicas federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 
   

 Considerando as sobreposições das categorias fundiárias com as áreas inseridas no SiCAR, é 

possível observar que o percentual do desmatamento em propriedades privadas cadastradas é muito 

maior do que os 15%, chegando a 66% da área desmatada.  A contribuição ao desmatamento nestas 

áreas tem sido expressiva mesmo nas áreas indicadas acima como de uso restrito. Por exemplo, o 

desmatamento em áreas cadastradas corresponde a 7 % dos 12% registrado em Unidade de 

Conservação, e 18% dos 30% registrado em glebas públicas federais (Figura 4).   

 
2 Terra Indígena (http://www.funai.gov.br/index.php/shape), 
3 Unidades de Conservação (http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm), 
4 Áreas Quilombolas e Assentamentos (http://certificacao.incra.gov.br/csv_shp/export_shp.py),  
5 CAR (http://www.car.gov.br/publico/municipios/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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Figura 4: Distribuição do desmatamento registrado pelo PRODES 2021 (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: 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 Funai1, MMA2, INCRA3, SICAR4 e de shape de glebas públicas 

federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 

  

A distribuição do desmatamento entre as categorias fundiárias apresentou padrão semelhante 

aos anos anteriores para a maioria dos estados. No entanto os estados do Amazonas e de Tocantins 

apresentaram mudanças importantes. No Amazonas o desmatamento registrado em assentamentos 

representava 33% do total registrado no ano de 2020 e no ano de 2021 (dado preliminar), este 

desmatamento caiu para 0,5% (Tabelas 3 e 4). Outro grande aumento registrado foi nas glebas públicas 

federais no estado do Tocantins, passando de 15% para 60% de um ano para o outro (Tabelas 3 e 4).     

 

 

 

 

 

Tabela 3: Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2020 por categoria fundiária dentro de cada Estado. 

 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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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 4: Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2021 (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 2021 os dez municípios com maiores índices de desmatamento concentraram 35,5% 

do total registrado (Tabela 5). Todos os 10 municípios fazem parte da lista de municípios prioritários 

para ações de prevenção e controle do desmatamento, de que trata o Decreto nº 6.321/20076 (Figura 

5).   

 
6 Decreto 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.  

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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Figura 5: Mapa dos municípios prioritários e monitorados, conforme Decreto nº 6.321/2007. 
 
 
Tabela 5: Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2020 (dado preliminar) nos municípios com  
maiores índices no ano de 2021 (dado preliminar). 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados de desmatamento PRODES/INPE 
(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/). 

 

 

UF Município Situação

Desmatamtento em  2021 

preliminar (km²)

Contribuição 

para o total (%)

PA Altamira Prioritário 832,41 6,16%

RO Porto Velho Prioritário 632,45 4,68%

PA São Félix do Xingu Prioritário 617,72 4,57%

AM Lábrea Prioritário 552,51 4,09%

PA Novo Progresso Prioritário 444,35 3,29%

PA Pacajá Prioritário 419,77 3,10%

PA Itaituba Prioritário 379,16 2,80%

AM Apuí Prioritário 330,44 2,44%

PA Portel Prioritário 295,82 2,19%

RO Candeias do Jamari Prioritário 294,68 2,18%

Somatório dos 10 municipios mais desmatadados 4.799,32 35,50%

Total Geral 13.520,82

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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5.3 Dinâmica do Desmatamento no Cerrado 

 No ano de 2021, o Instituto Nacional de Pesquisas Espacias – INPE, responsável pela 

produção do dado PRODES Cerrado, realizou a revisão da série histórica de desmatamento para o 

Cerrado, devido à atulaização do limite do bioma7, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Com essa mudança, o valor de desmatamento para o ano de 2020 foi alterado em 

relação ao divulgado anteriormente, passando de 7.340,12 para 7.905,16 km². Para o Cerrado, a taxa 

de desmatamento foi de 8.531,44 km² em 2021 (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Histórico da taxas de desmatamentocalculada para o bioma Cerrado 

Fonte: Gráfico elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados do PRODES/INPE 

(http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/) 

 

Distribuição nos Estados  

No ano de 2021 foi registrado um aumento de 8% no desmatamento em relação ao ano 

anterior. Dos estados com áreas significativas de desmatamento, o maior aumento foi registrado em 

Minas Gerais. O estado com maior contribuição para o desmatamento em 2021 foi o Maranhão, sendo 

responsável por 27% do desmatamento. Na região do MATOPIBA, que compreende o bioma Cerrado 

dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o único estado que apresentou redução foi o Piauí, 

os demais apresentaram aumento (Tabela 6).  

Tabela 6: Área de desmatamento registrada por Estado nos anos de 2020 e 2021.  

 
7 https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/nota-tecnica-prodes-cerrado-2021 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/


 

72 
 

 

Fonte: Tabela elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com base nos dados do PPRODES/INPE https://www.gov.br/inpe/pt-

br/assuntos/ultimas-noticias/nota-tecnica-prodes-cerrado-2021 

 

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 incluídas nesta análise foram apenas as 

áreas localizadas nos Estados que fazem parte da Amazônia Legal. Além disso, 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 evidência que a contribuição das áreas 

privadas para o desmatamento registrado neste ano é muito alta no Cerrado (Figura 7 e Tabelas 7 e 

8). 

Bahia 769 925 11% 20%

Distrito Federal 5 5 0% 0%

Goiás 734 920 11% 25%

Maranhão 1.899 2.282 27% 20%

Mato Grosso 770 803 9% 4%

Mato Grosso do Sul 299 288 3% -4%

Minas Gerais 622 803 9% 29%

Pará 313 192 2% -39%

Paraná 2 0 0% -100%

Piauí 880 584 7% -34%

Rondônia 24 18 0% -25%

São Paulo 6 1 0% -83%

Tocantins 1.585 1.711 20% 8%

Total Cerrado 7.908 8.532 8%

PRODES 2021 PRODES 2020Estados Contribuição para o 

desmatamento em 2021  (%)

Variação em realação ao 

ano anterior (%)

https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/nota-tecnica-prodes-cerrado-2021
https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/nota-tecnica-prodes-cerrado-2021
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Figura 7: Distribuição do desmatamento registrado pelo PRODES 2021 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 Funai8, MMA9, INCRA10, SICAR11 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 

dos anos anteriores. Cabe lembrar que as áreas destinadas a conservação são proporcionalmente 

muito baixas neste bioma se comparado ao bioma Amazônia (Tabelas 7 e 8).      

 
Tabela 7: 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 e de shape de glebas públicas 

federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 

 

 
8 Terra Indígena (http://www.funai.gov.br/index.php/shape), 
9 Unidades de Conservação (http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm), 
10 Área Quilombola e Assentamentos (http://certificacao.incra.gov.br/csv_shp/export_shp.py),  

 
 

Estado Terra Indígena Área Quilombola
Unidades de 

Conservação
Assentamento Glebas*

Área Privada/Sem 

Informação

Contribuição do Estado 

(km²)

Bahia 0,0% 0,01% 32,7% 1,0% 0,0% 66,3% 769

Distrito Federal 0,0% 0,00% 98,6% 0,0% 0,0% 1,4% 5

Goiás 0,1% 0,81% 6,9% 6,3% 0,1% 85,8% 734

Maranhão 1,1% 0,13% 3,4% 3,9% 1,3% 90,2% 1.899

Mato Grosso 0,8% 0,14% 3,5% 18,1% 6,2% 71,3% 770

Mato Grosso do Sul 0,3% 0,16% 0,0% 1,1% 0,0% 98,5% 299

Minas Gerais 0,1% 0,07% 3,1% 3,5% 0,0% 93,3% 622

Pará 0,0% 0,00% 0,0% 10,8% 56,6% 32,5% 313

Paraná• 0,0% 0,00% 97,1% 0,0% 0,0% 2,9% 2

Piauí• 0,0% 0,02% 4,4% 3,2% 0,0% 92,3% 880

Rondônia 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 24

São Paulo 0,0% 0,00% 15,2% 3,7% 0,0% 81,1% 6

Tocantins 0,3% 0,44% 11,9% 3,2% 21,2% 63,0% 1.585

Contribuição da Categoria (%)
0,4% 0,2% 8,2% 5,2% 7,8% 78,2%

7.908

* Dados apenas para os Estados que fazem parte da Amazônia Legal

PRODES 2020

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
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Tabela 08: Distribuição do desmatamento registrado no PRODES 2021 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 e de shape de glebas públicas 

federais repassados pela Câmara de Destinação de Terras do Programa Terra Legal. 

 
 
 Desmatamento nos Municípios 

No ano de 2021 os dez municípios com maiores índices de desmatamento concentram 15% do 

total registrado (Tabela 9).  

Tabela 9: Distribuição do desmatamento registrado nos municípios com maiores índices no ano de 2021. 

 
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 Área Quilombola
Unidades de 

Conservação
Assentamento Glebas*

Área Privada/Sem 

Informação

Contribuição do Estado 

(km²)

Bahia 0,0% 0,01% 19,5% 1,0% 0,0% 79,5% 925

Distrito Federal 0,0% 0,00% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5

Goiás 0,0% 0,44% 4,8% 6,5% 0,1% 88,2% 920

Maranhão 1,5% 0,10% 3,9% 4,0% 1,5% 89,0% 2.282

Mato Grosso 0,1% 0,16% 4,8% 16,7% 7,3% 69,1% 803

Mato Grosso do Sul 0,3% 0,01% 0,1% 1,2% 0,0% 98,4% 288

Minas Gerais 2,0% 0,12% 4,8% 4,5% 0,0% 90,6% 803

Pará 0,1% 0,00% 0,0% 8,7% 56,9% 34,3% 192

Paraná• 0,0% 0,00% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0

Piauí• 0,0% 0,00% 5,7% 3,1% 0,0% 91,2% 584

Rondônia 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 18,00

São Paulo 0,0% 0,00% 0,0% 0,9% 0,0% 99,1% 1

Tocantins 0,3% 0,34% 10,3% 4,4% 20,2% 64,4% 1.711

Contribuição da Categoria (%) 0,7% 0,2% 7,1% 5,3% 7% 80% 8.532

* Dados apenas para os Estados que fazem parte da Amazônia Legal

PRODES 2021

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 2021.   

 

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”12.  

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 brasileiros e dando prazo até 2020 

para que o monitoramento tivesse incício.  

O MCTI/INPE iniciou o Projeto “Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros por 

Satélites: Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal” para atender a estratégia Nacional de REDD+. 

 
12 http://redd.mma.gov.br/pt/estrategia-nacional-para-redd 
 

http://redd.mma.gov.br/pt/estrategia-nacional-para-redd


 

76 
 

Os primeiros resultados destes programa serão apresentados de forma sucinta nesta seção. Cabe 

destacar que os dados apresentados ainda estão em construção e que as informações podem ser 

alteradas quanto a classificação dos polígonos e tamanho das área e nos 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)13. Para os biomas do Pampa e do Pantanal também foram identificados 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 restrito ao estado do Rio 

Grande do Sul, uma pequena parte do desmatamento foi registrada no estado de Santa Catarina. 

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/). 
 

 
13 http://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 nos dois últimos ano, 2017 
e 2018.  Fonte: Mapa produzido pelo MMA com base nos dados do Terrabrasilisis/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 de 512,60 para o 

ano de 2019 (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 Terrabrasilisis/INPE. 

 

Caatinga 

Na Caatinga, os dados apresentados indicam um desmatamento 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 

MINAS GERAIS 4.299,23 

PARAÍBA 16.255,79 

PERNAMBUCO 32.177,32 



 

79 
 

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 desmatamento 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. 

Tabela 13: Área de desmatamento registrada pelo Projeto Monitoramento  
 Ambiental dos Biomas Brasileiros por Satélites, do INPE, para o bioma  
Mata Atlântica. 

Mata Atlântica Desmatamento (km²) 

Estados acumulado até 2016 

ALAGOAS 11.508,67 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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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/). 

 

 

Figura 12: Desmatamento acumulado na Mata Atlântica até o ano de 2016. Fonte: Mapa produzido pelo MMA com base nos dados do 
Terrabrasilis/INPE. 
 

  

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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6. Análise dos Dados sobre 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 2021, tanto no Brasil, como em cada um dos biomas brasileiros. Além disso, 

sumarizam as principais ações implementadas no âmbito do MMA e de outros órgãos do governo 

federal no período e que estão diretamente relacionadas à prevenção e ao combate aos incêndios 

florestais. 

6.1 Queimadas e Incêndios Florestais em 2021 

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 várias partes do território nacional, como se verá a seguir. 

6.1.1 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 2021, mais de 184 mil focos de queima 

distribuídos ao longo de todos os meses do ano. A maior concentração, contudo, foi registrada entre 

os meses de agosto e setembro, considerados meses de maior estiagem em grande parte do Brasil. 

É importante destacar que esse valor é 17% inferior ao total de focos observado no ano anterior. 

 

 
Figura 1: Focos ativos detectados no Brasil em 2021 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 
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Figura 2: Focos ativos detectados no Brasil entre 2011 e 2021 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 
Em termos de área queimada, os dados do MCTI/Inpe revelam 274.408 km2 de área atingida entre 1º 

de janeiro e 31 de dezembro 2021. Da mesma forma que o número de focos, esse valor está 3% abaixo 

da média observada nos últimos dez anos (2011 a 2020). 

 
Figura 3: Área queimada (km2) no Brasil entre 2011 e 2021 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 
Dentre estados com maior incidência de focos em 2021, destacam-se Pará, com 22.876 focos, e Mato 

Grosso, com 22.520 focos, seguidos por Maranhão (16.077 focos) e Amazonas (14.848 focos). Juntos, 

esses estados foram responsáveis por mais de 40% focos observados no Brasil (ou 76.321 focos) e em 

grande parte da Amazônia (Pará, Amazonas e Mato Grosso) e do Cerrado (Mato Grosso e Maranhão). 
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Figura 4: Focos Ativos detectados nas unidades da federação em 2020 
Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 
Na comparação entre os biomas, Amazônia e Cerrado foram novamente os biomas que concentraram 

maior número de focos no ano de 2021, com 41% e 34% do total verificado, respectivamente. Caatinga 

apresentou, em 2021, quantidade de focos acima da média dos últimos anos, representando 10% do 

total de focos observados no país, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal foram responsáveis, juntos, pelos 

outros 25% dos focos de queima detectados. 

 
Figura 5: Focos Ativos detectados nos biomas brasileiros em 2021 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 
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Quando se considera o total de área queimada em cada bioma, as maiores áreas queimadas foram 

observadas no Cerrado, com 137.631 km2 (ou 50% do total observado), e na Amazônia, com 45.585 

km2 (ou 17%). Na Caatinga, cujo total de área queimada em 2021 foi 49.869 km2, o total de área 

queimada superou a Amazônia. 

 
Figura 6: Distribuição do Total de Área Queimada (km2) nos biomas brasileiros em 2021 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 

6.1.2 Queimadas e incêndios florestais na Amazônia 

Conforme já apresentado, o total de focos observados para a Amazônia, entre 1º de janeiro e 31 de 

dezembro de 2021 representa 41% do total de focos detectados em todo o Brasil. Isso significa a 

ocorrência de 75.090 focos de queima na região. Esse valor, quando comparado com a média histórica 

dos últimos dez anos (84.847 focos), representa uma redução de 11%. 

 
Figura 7: Focos Ativos detectados na Amazônia, entre 2011 e 2021. 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 
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Na comparação entre os nove estados que compõem a Amazônia, temos uma pequena diferença entre 

o total para o Brasil. Assim, considerando apenas esses nove estados e suas respectivas áreas inseridas 

no bioma, temos que o estado que apresentou maior número de focos foi o Pará, com 22.876 focos, 

ou 30% dos focos observados no bioma. 

 
Figura 8: Focos Ativos detectados nos Estados da Amazônia em 2021. 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 

6.1.3 Queimadas e incêndios florestais no Cerrado 

O total de focos no Cerrado representou, em 2021, 34% do total detectado em todo o território 

nacional. Em termos absolutos, isso significa 62.728 focos, praticamente o mesmo na comparação com 

a média dos últimos dez anos (63.000 focos). 

 
Figura 9: Focos Ativos detectados no Cerrado, entre 2011 e 2021. 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 
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focos, ou 12.240 e 9.757 focos, respectivamente. Somados, representam 35% do total de focos 

detectados no bioma, ou 21.997 focos. 

O total de focos detectados nas áreas de Cerrado da região conhecida como MATOPIBA (Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia) representa mais de 58% (ou 36.810 focos) do total de focos detectados em 

todo o bioma. 

 
Figura 10: Focos Ativos detectados nos Estados do Cerrado, em 2021. 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 

6.1.4 Queimadas e incêndios florestais no Pantanal 

Para o Pantanal, o total de queimadas e incêndios detectados em 2021 ficou significativamente abaixo 

do que foi observado em 2020. Foram detectados 8.258 focos de queima, o que representa redução 

de 62% em relação a 2020 (22.116 focos). No entanto, este valor é 27% maior do que a média verificada 

nos dez anos anteriores (6.512 focos). 

 
Figura 11: Focos Ativos detectados no Cerrado, entre 2001 e 2021. 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 
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Na comparação com os dois estados que compõem o bioma, verifica-se que 71% dos focos ocorreram 

na porção sul-mato-grossense do Pantanal, enquanto os outros 29% foram detectados no estado de 

Mato Grosso. 

 
Figura 12: Focos Ativos detectados nos Estados do Pantanal, em 2021. 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 

6.1.5 Queimadas e Incêndios Florestais na Caatinga 

Em 2021, foram detectados 17.917 focos na Caatinga, ou cerca de 10% do total de focos detectados 

em todo o Brasil. Esse número está acima dos valores observados em 2020 (24%) e da média para os 

dez anos anteriores (35%), calculada em 13.317 focos. 

 
Figura 16: Focos Ativos detectados na Caatinga, entre 2011 e 2021. 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 
A maior ocorrência de focos de queima se deu, novamente, no Piauí, que lidera os estados com 5.164 

focos, ou 36% do total de focos detectados no bioma. A seguir estão os estados do Ceará, com 4.379 

focos (ou 24% do total para o bioma); e Bahia, com 4.025 focos (ou 22%). Esses três estados, juntos 

somaram 83% do total de focos detectados na Caatinga, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. 
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Figura 17: Focos Ativos detectados nos Estados da Caatinga, em 2021. 

Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 

6.1.6 Queimadas e Incêndios Florestais na Mata Atlântica 

Na Mata Atlântica foram detectados 18.832 focos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021, 

representando 10% do total de focos detectados no Brasil no mesmo período. Esse valor é 22% maior 

do que a média verificada nos dez anos anteriores, que foi de 15.404 focos e 7% superior ao valor 

observado em 2020. 

 

Figura 18: Focos Ativos detectados na Mata Atlântica, entre 2011 e 2021. 
Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 
Dentre os estados que compõem a Mata Atlântica, Minas Gerais foi o estado que apresentou o maior 

número de focos (4.718 focos), seguido por Paraná (3.644 focos), São Paulo (3.072 focos) e Santa 

Catarina (2.351 focos). Juntos, esses estados foram responsáveis por 73% do total de focos observados 

no bioma ao longo do ano de 2021. 
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Figura 19: Focos Ativos detectados nos Estados da Mata Atlântica, em 2021. 
Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 

6.1.7 Queimadas e Incêndios Florestais no Pampa 

Em 2021, foram detectados 1.256 focos de queima no Pampa. Esse número representa menos de 1% 

do total de focos detectados em todo o Brasil. Por outro lado, também mostra um aumento de 22% 

em relação às média de focos observada nos dez anos anteriores (1.033 focos). 

 

Figura 20: Focos Ativos detectados no Pampa, entre 2011 e 2021. 
Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 
Vale registrar também que todos os focos observados ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, não 

tendo sido registrado nenhum foco de queima na porção catarinense do bioma. 
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Figura 21: Focos Ativos detectados nos Estados do Pampa, em 2021. 
Fonte: BD Queimadas, Inpe. 

 

6.2 Principais Ações Implementadas pelo MMA em 2021 

6.2.1 Suspensão das autorizações para uso do fogo  

Uma medida adotada pelo governo federal para minimizar os efeitos dos incêndios florestais foi a 

edição do Decreto nº 10.735, de 28 de junho de 2021, que suspendeu a permissão para uso do fogo 

em todo o território nacional pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. A medida, de caráter excepcional 

e temporário, visava coibir a ocorrência de incêndios florestais que já começavam a atingir várias 

regiões do país 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 período de forte estiagem e, por conseguinte, de grande possibilidade de ocorrência de incêndios 

florestais. 

6.2.2 Boletins mensais sobre a situação das queimadas e incêndios no Brasil 

Em 2021 o MMA manteve a estratégia de acompanhamento dos focos de queima detectados em todo 

o país por meio da elaboração de Boletins Mensais com informações sobre a situação nas queimadas 

no Brasil. Ao todo, foram elaborados 12 (doze) boletins, todos com informações gerais para o Brasil e 

discriminados por estado e por biomas. No caso da Amazônia, além dos dados para o bioma como um 

todo, também foi apresentada, em cada boletim, a situação de cada um dos nove estados que 

integram a região. 

6.2.3 Participação nas reuniões do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional 

Nacional (Ciman) 

O Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional (Ciman) atua desde 2010, de 

forma integrada e articulada, reunindo, em uma sala de situação e durante o período crítico de seca, 

as instituições federais que atuam no monitoramento e combate aos incêndios florestais. Essas 

reuniões, realizadas mediante convocação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), permitem monitorar a situação das áreas federais, como unidades de 

conservação, terras indígenas, territórios quilombolas, projetos de assentamentos, entre outras. Esse 

monitoramento é realizado durante todo o ano, a partir das informações disponibilizadas pela 

Plataforma de Dados sobre Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (BD 

Queimadas/Inpe), tanto no que toca aos focos de calor, como de precipitação acumulada e risco de 

fogo. 
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Em 2014, o Acórdão TCU nº 1.382/2013 recomendou à Casa Civil da Presidência da República a adoção 

de providências para a institucionalização do Ciman, em nível nacional e em caráter permanente, 

propiciando a formalização do funcionamento do Centro, definindo competências e responsabilidades 

dos diversos atores envolvidos na temática. Em resposta a essa recomendação, o Ciman foi 

institucionalizado formalmente pelo Decreto nº 8.914, de 24 de novembro de 2016, que, além de 

competências e responsabilidades, também definiu a sua composição e atribuir a coordenação ao 

Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - Prevfogo/Ibama. 

Além do Prevfogo/Ibama, o Ciman é composto por: Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), Ministério do Meio Ambiente (MMA); Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio do Instituto Nacional de Pesquisa 

Espaciais (Inpe); Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Secretaria Nacional de 

Defesa Civil (Sedec); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio 

da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Força Nacional de Segurança Pública e das Polícias Federal 

e Rodoviária Federal; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, por meio do Departamento 

Nacional de infraestrutura de Transportes (DNIT), Ministério da Defesa, por meio dos Comandos do 

Exército, Marinha e Aeronáutica. No ano de 2021, além das instituições listadas acima, previstas no 

Decreto nº 8.914, de 2016, também foram convidados a participar das reuniões diárias representantes 

da Casa Civil, da Vice-Presidência da República; da Secretaria de Operações Integradas, do Ministério 

da Justiça e Segurança Pública; (Seopi/MJSP) e da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio 

Ambiente – Abema. 

As reuniões diárias do Ciman têm como finalidade promover, em uma sala de situação única e a partir 

de um comando unificado, o compartilhamento de informações sobre as operações em andamento, 

bem como a busca por soluções conjuntas para o combate aos incêndios florestais. Para a consecução 

dessas atividades, os participantes do Ciman se reúnem, durante o período crítico de seca 

compreendido entre os meses de agosto e outubro, para deliberar sobre as operações de combate, 

notadamente aquelas que exigem esforço conjunto e recursos de mais de uma instituição de resposta 

(combates de nível II e III). Ao término de cada reunião é gerado um Boletim, normalmente diário, com 

informações sobre meteorologia, situação dos focos de calor detectados nas últimas 24 horas, relação 

das áreas federais com maior número de focos, recursos e equipamentos necessários em cada 

operação, entre outros. Outro resultado dessas reuniões é a elaboração do Plano de Ação do Incidente 

(PAI), documento que relaciona todas as deliberações do dia e as informações relevantes para o 

período operacional que se inicia logo após a reunião e finda na reunião seguinte. 

Tem-se, com essa estrutura de acompanhamento e monitoramento, um quadro geral das queimadas 

e incêndios florestais no Brasil, tanto aqueles de combate nível I, como os de nível II e III que, em geral, 

demandam acompanhamento mais próximo e deliberações imediatas. Importante destacar também 

que todas essas informações são disponibilizadas no Ciman Virtual 

(http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/ciman), cumprindo assim, mais uma atribuição do Ciman, 

que é disponibilizar as informações à sociedade por meio de sítio eletrônico destinado a dar 

publicidade e transparência às ações e operações em andamento. 

Feitas essas considerações, temos que, em 2021, foram retomadas as atividades do Ciman, cuja 

abertura foi realizada em 17 de agosto de 2021. A partir do dia 23 seguinte, tiveram início as reuniões 
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diárias de coordenação operacional, as quais foram realizadas até 11 de novembro daquele ano. 

Foram, ao todo, 42 reuniões, que contaram com a participação de representantes de diferentes 

instituições, conforme apresentado na figura abaixo. 

 

Figura 22: Participação das instituições nas reuniões diárias do Ciman, realizadas entre 23 de 
agosto e 11 de novembro de 2021. 

Fonte: Coordenação Operacional do Ciman/Ibama, adaptado. 

 

Ao longo desse período, foram monitoradas 321 áreas de interesse, divididas em 192 unidades de 

conservação federais, sob responsabilidade do ICMBio; 82 terras indígenas, sob responsabilidade da 

Funai e do Ibama; e 47 projetos de assentamentos, cuja responsabilidade é atribuída ao Incra. 

Importante ressaltar, também, que algumas dessas áreas contaram com a atuação integrada no Ciman, 

que monitorou e acompanhou 21 operações de combate níveis II e III. Informações detalhadas sobre 

cada operação (duração, recursos empregados, área atingida, entre outras), estão disponíveis na 

página do Ciman Virtual (http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/ciman). 

A disponibilização dessas informações no Ciman Virtual visa dar publicidade ao público interessado 

(governos, sociedade civil, academia, etc.) às ações do Governo Federal e parceiros para a contenção 

dos incêndios florestais. 

 

6.2.4 Participação em reuniões da Casa Civil e em audiências da Câmara dos Deputados relacionadas 

ao Projeto de Lei nº 11.276, de 2018 

O Projeto de Lei nº 11.276/2018, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, foi 

apresentado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados em 27 dezembro de 2018 e desde 

então não havia tido encaminhamento dentro daquela casa legislativa. Ao final de 2020, no 

entanto, houve solicitação para que o mesmo tramitasse em regime de urgência (Requerimento 

de Urgência nº 2.830/2020, apresentado pela Deputada Rosa Neide), haja vista a situação 

enfrentada pelo país naquele ano. Tal solicitação foi atendida em 24 de agosto de 2021 e teve seu 

primeiro parecer apresentado em Sessão Plenária daquela casa em 8 de setembro de 2021. Não 
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obstante, e em razão do tempo decorrido entre a apresentação inicial do Projeto de Lei (fim de 

2018) e o início da discussão na Câmara dos Deputados (meados de 2021), foram realizadas 

algumas reuniões para alinhamento e ajuste da proposta, as quais tiveram participação de 

representantes do MMA e de suas vinculadas (Ibama e ICMBio), bem como de outros segmentos 

e instituições envolvidos na temática. Assim, em 27 de outubro de 2021 a proposta foi aprovada 

com alguns ajustes e encaminhada ao Senado Federal, para apreciação. Até o final de 2021, 

nenhum encaminhamento havia sido ao Projeto de Lei pela Casa Revisora. 
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Considerações sobre o segundo ano de implementação do Plano Nacional 
 

Os esforços de redução e controle do desmatamento na Amazônia Legal desempenhados pelo governo 

federal e pelos Estados foi capaz de diminuir as taxas de desmatamento ilegal em  84% em relação ao 

ano de 2004, que apresentou taxa superior a 27mil km². 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. Esta tendência de aumento 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. 

As políticas de comando e controle, ainda que tenham um caráter incontestável na coação dos atos 

ilícitos, são limitadas e não tem como função alterar de modo estruturante a dinâmica de uso e 

ocupação desordenada em algumas regiões. Dessa maneira, é necessário atuar 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. 

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, 3 temas transversais e 5 

eixos de ações prioritárias a serem implementadas no período 2020-2023. O Plano Operativo para 

Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação (2020-2023) é um desdobramento 

deste documento e combina uma porção de ações estratégicas estruturadas por eixo. 

Em outubro de 2021, o MMA, na qualidade de coordenador da Comissão Executiva para Controle do 

Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, revisou, juntamente com outros seis 

ministérios, o Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação 

Nativa, e o respectivo Plano Operativo 2020-2023. A revisão dos Planos, buscou somar os esforços e 

ações de diferentes ministérios para uma atuação sinérgica na implementação dos cinco eixos que os 

compõe. 

Para o eixo Tolerância Zero ao Desmatamento Ilegal, estão previstas ações para “fortalecer e 

aperfeiçoar os sistemas de monitoramento e a disponibilização de informações para prevenção e 

controle do desmatamento ilegal”. Em 2021, o Governo Federal dobrou os recursos para os órgãos de 

fiscalização ambiental, Ibama e ICMBio, acrescentando R$ 270 milhões aos R$ 228,1 milhões do 

orçamento anual do Ministério do Meio Ambiente, totalizando um aumento de 118,4%, cerca de meio 

bilhão de reais especificamente para ações de comando e controle, refletindo o compromisso com a 

proteção das florestas e em atingir as metas para eliminar o desmatamento ilegal.  

Para reforçar o efetivo nesses órgãos, o Ministério da Economia realizou concurso para a contratação 

de 739 agentes ambientais, representando um aumento de 18% sobre o efetivo atual. Apenas para o 

primeiro ano, são previstos R$ 69,9 milhões em investimentos do Governo Federal, priorizando o 

volume de fiscais em campo, com abrangência em todos os biomas. Somando-se a esses investimentos 
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no Ministério do Meio Ambiente, o Governo Federal autorizou a atuação de 3.000 homens das Forças 

Armadas e 700 homens da Força Nacional em operações na Amazônia Legal para combater os crimes 

ambientais.  

Foi assinado também Acordo de Cooperação Técnica entre o MMA, IBAMA, ICMBio e o MJSP visando 

o estabelecimento de ações de cooperação e apoio técnico para integrar dados e políticas públicas 

voltados para o combate ao desmatamento ilegal, bem como fortalecer as ações de proteção 

ambiental e repressão a ilícitos contra o meio ambiente, por meio do desenvolvimento de ações 

conjuntas, com foco na investigação de infrações administrativas e penais de competência federal, nas 

ações ostensivas de poder de polícia e na adoção de protocolos operacionais integrados. No âmbito 

deste acordo, o MJSP assume o protagonismo no combate aos crimes ambientais e demais crimes 

organizados. 

Em relação aos incêndios, foi lançada em 2021 a Operação Guardiões do Bioma.  Coordenada pela 

Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco na 

mobilização de profissionais especializados de diferentes instituições (Corpos de Bombeiros Militares, 

Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ibama e ICMBio) apoiou ações 

de repressão aos incêndios em regiões específicas da Amazônia, Cerrado e Pantanal.  

O Governo Federal alocou 60 milhões de reais em orçamento para as ações de combate a incêndios 

no âmbito da Operação Guardiões do Bioma - Incêndios. Como resultado, a operação Guardiões do 

Bioma combateu mais de 16 mil incêndios florestais, em 11 estados dos biomas da Amazônia, Cerrado 

e Pantanal. Com 8.556 profissionais da segurança pública atuando no âmbito da Operação, foram 

combatidos 6.772 crimes ambientais e realizadas 3.268 ações preventivas de combate a incêndios.  

Além disso, o Governo Federal também contratou 3.185 brigadistas para atuação em atividades de 

prevenção e combate aos incêndios florestais em todo o Brasil, sendo 1.527 pelo ICMBio e 1.658 

brigadistas contratados pelo Ibama. No caso do ICMBio, os brigadistas foram contratados para atuar 

em 127 unidades de conservação distribuídas em todos os biomas brasileiros, totalizando mais de 800 

mil hectares de áreas federais protegidas contra incêndios florestais. O Ibama promoveu, ainda, a 

capacitação de 187 brigadistas em 6 estados da Amazônia Legal. 

Outra medida importante adotada pelo Governo Federal foi a edição do Decreto nº 10.735, de 28 de 

junho de 2021, que suspendeu a permissão para uso do fogo em todo o território nacional pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias. A medida, de caráter excepcional e temporário, teve como finalidade coibir 

a ocorrência de incêndios florestais durante os meses críticos do ano (julho a setembro), sobre os 

quais, prognósticos e previsões climáticas já indicavam forte estiagem e, por conseguinte, grande 

possibilidade de ocorrência de incêndios florestais. 

O resultado foi a redução em 17% no número de focos ativos detectados no Brasil em 2021 em relação 

ao ano anterior. Em termos de área queimada, o valor é 3% abaixo da média dos últimos dez anos 

(2011-2021). Quando olhamos especificamente para Amazônia a redução no número de focos ativos 

observados em 2021 foi de 11% quando comparado com a nédia histórica dos últimos 10 anos (2011-

2021). 

Na mesma linha do programa Guardiões do Bioma – Incêndios, o programa foi expandido para o 

combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. A Operação Guardiões do Bioma - Desmatamento 
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contará com o apoio do Ibama, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e FUNAI e prevê a 

instalação de 10 bases nas áreas de maior criticidade de desmatamento da Amazônia. A articulação 

entre os órgãos visa atuar de acordo com os alertas de desmatamento em regiões críticas e com o 

combate a outros ilícitos acessórios ao ambiental. Serão alocados mais de cem milhões para o combate 

aos crimes ambientais e demais crimes organizados, bem como o deslocamento de 1200 agentes para 

atuação em campo das diversas instituições que compõem o programa.  

Vale destacar que é prerrogativa dos estados “exercer o controle e fiscalizar as atividades e 

empreendimento cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos 

Estados.” Esta mesma prerrogativa de fiscalização se aplica aos municípios. Nestes casos o governo 

federal deveria agir apenas de forma supletiva. No entanto, devido à falta de estrutura dos estados e 

municípios, o órgão federal atua em muitas das áreas de responsabilidade dos demais entes 

federativos.  

Anexos 
 

1. Tabela do Plano Operativo 2020-2023 

2. Plano de Trabalho da Câmara Consultiva Temática sobre Queimadas e Incêndios Florestais 

(2021) 

3. Plano de Trabalho da Câmara Consultiva Temática de PSA (2021) 

4. Plano de Trabalho da Câmara Consultiva Temática de Recuperação da Vegetação Nativa (2021) 

5. Relatório final dos trabalhos da Câmara Consultiva Temática de Recuperação da Vegetação 

Nativa – 2021 

6. Contribuição dos Estados da Amazônia Legal à Implementação do Plano Nacional 

7. Plano de Trabalho da Câmara Consultiva Temática sobre Parcerias e Iniciativas de 

Reconhecimento e Pagamento por Serviço Ambientais (2022) 

8. Plano de Trabalho da Câmara Consultiva Temática sobre monitoramento, avaliação e 

financiamento do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (2022) 

 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

Redução do desmatamento Amazônia
Redução incremental de 15% 
por ano até 2023

km² reduzidos por ano  
Redução de 15% de 2022 até 2024, 
de 40% em 2025 e 2026 e de 50% em 
2027 e zero em 2028

MMA/IBAMA/ICMBIO, 
Policia Federal/MJSP

ICMBio: Atividades realizadas na Amazônia:
2020: 297
2021: 245 ações fisclaizatórias no bioma 
Amazônia (*os relatórios consolidados das 
ações de fiscalização executadas em 2021 
ainda estão sendo encaminhados, portanto, 
o número pode estar subestimado). 

ICMBio: Entre os anos de 2020 e  2021, 
a pandemia da COVID 19 acometeu 
diversos agentes de fiscalização do 
Instituto e comprometeu a realização 
de algumas atividades. No entanto, ao 
observar os números, é possível 
concluir que apesar desta adversidade, 
o ICMBio manteve suas ações de campo 
conforme o esperado.

ICMBio: Fortalecer as equipes locais apoiando 
ações rotineiras e operação específicas. 
O esforço de planejamento e execução da 
fiscalização contribui para a gestão adequada da 
unidade e para a consecução da conservação. Por 
isso, espera-se a diminuição de ilícitos ambientais 
no bioma, em especial, a redução das taxas de 
desmatamento dentro das UCs federais, através do 
aumento da presença institucional.

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

As ações de fiscalização constituem 
fator de prevenção e de combate às 
atividades degradadoras que podem 
impactar as Unidades de 
Conservação. A principal estratégia 
de fiscalização do ICMBio é a 
aumento da presença institucional 
nas UCs, fortalecendo as equipes 
locais e apoiando ações rotineiras e 
operação específicas, a fim de fazer 
uma proteção adequada do território 
das UC, tendo como parâmetro as 
áreas protegidas e a conservação 
delas. O esforço de planejamento e 
execução da fiscalização contribui 
para a gestão adequada da unidade e 
para a consecução da conservação.  

ICMBio

2020: 972
2021: 884 ações fiscalizatórias em todos os 
biomas brasileiros (*os relatórios 
consolidados das ações de fiscalização 
executadas em 2021 ainda estão sendo 
encaminhados, portanto, o número pode 
estar subestimado)

Entre os anos de 2020 e  2021,  a 
pandemia da COVID 19 acometeu 
diversos agentes de fiscalização do 
Instituto e comprometeu a realização 
de algumas atividades. No entanto, ao 
observar os números, é possível 
concluir que apesar desta adversidade, 
o ICMBio manteve suas ações de campo 
conforme o esperado.
Resultado das ações: 3.032 
participações de agentes de fiscalização 
do ICMBio, 1.043 participações de 
policiais militares, 446 participações da 
Força Nacional, 262 participações das 
forças armadas, 665 participações de 
outros servidores ou colaboradores, a 
aplicação de 1.914 autos de infração, a 
aplicação de 1815 multas simples, mais 
de 2300 bens apreendidos e 835 
embargos realizados.

Fortalecer as equipes locais apoiando ações 
rotineiras e operação específicas, a fim de fazer 
uma proteção adequada do território das UC, 
tendo como parâmetro as áreas protegidas e a 
conservação delas. O esforço de planejamento e 
execução da fiscalização contribui para a gestão 
adequada da unidade e para a consecução da 
conservação.  Por isso, espera-se a diminuição de 
ilícitos ambientais, em especial, a redução das 
taxas de desmatamento dentro das UCs federais, 
através do aumento da presença institucional. 

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Reduzir o desmatamento 
e aperfeiçoar o controle 
ambiental

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Redução incremental de 15%
por ano até 2023



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

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 

Melhoria e continuidade das séries 
históricas de acompanhamento da 
ocorrência de fogo

O Painel do Fogo, desenvolvido pelo 
Ministério da Defesa, por meio do 
Censipam, realiza o agrupamento 
automático dos focos de calor detectados 
por satélites, identificando os eventos 
individuais de incêndios, observando seu 
comportamento ao longo dos dias e 
permitindo a classificação das áreas 
prioritárias para combate, evitando ações 
em focos de calor sem relevância. 

Espera-se a continuidade das séries 
históricas de acompanhamento da 
ocorrência de fogo e do aprimoramento 
da ferramenta.
O aprimoramento futuro da ferramenta 
prevê o cruzamento com as 
informações de uso e ocupação do solo, 
a inclusão de novos mecanismos de 
filtragem e priorização, a qualificação 
do perfil de cada evento e a sua 
expansão para todo o território 
brasileiro.

Implantar os novos aprimoramentos da 
ferramenta. A falta de recursos financeiros para 
manutenção do Banco de Dados de Queimadas 
(BDQueimadas) pode afetar a geração e 
manutenção dos dados assim com das séries 
históricas.

Aprimorar e monitorar 
diariamente a ocorrência de 
focos de calor (Queimadas)

Número de focos de calor e 
área queimada (ha)

Áreas atingidas por incêndios em 
vegetação monitoradas, com 
informação disponibilizada

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, ONS, ANEEL), 
secretarias estaduais de meio ambiente, e 

sociedade como um todo. Os produtos 
gerados rotineiramente foram: focos de 
calor diários; mapas diários de análise e 
previsão do risco meteorológico de fogo; 
estimativa mensal de área queimada com 
resolução 01km² para todo país e de 30m² 

apenas para o Cerrado. 
Houve continuidade do apoio as atividades 

de controle de queimadas ilícitas e 
incêndios criminosos na Amazônia 

(Operação Verde Brasil 2).  Em 2021 passou-
se a produzir para as reuniões semanais na 

Casa Civil da Presidência da República o 
"Boletim Semanal - Previsões 

meteorológicas e monitoramento de fogo 
na vegetação" para área da Amazônia Legal, 

incluindo análises das condições e 
tendências de mudanças de cenário.

Implementação da camada de Evento 
Individual de Fogo.

Espera-se a continuidade do pleno 
atendimento da comunidade de 

usuários e da capacidade de 
fornecimento de dados históricos e 

atualizados para serem utilizados no 
planejamento e apoio às atividades de 

controle de queimadas ilícitas e 
incêndios criminosos na Amazônia e 

demais biomas. Isso inclui a a 
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 (BD 

Queimadas).
Agrupamento de focos de calor para 

individualizar eventos de fogo.

Contratação do pacote ArcGis com objetivo 
de melhor as coletas de informações de 
campo.
Desenvolvimento dos módulos 
Administração, Capacitação de Brigadistas e 
40% do módulo de Contratação do Sisfogo.

Sistematizar e informatizar as coletas 
de queimas prescritas e ocorrência de 
incêndios por meio de aplicativos para 
dispositivo móvel
Conclusão do módulo de contratação 
de brigadistas e desenvolvimento dos 
demais módulos.

Necessidade de capacitação e contratação de mão 
obra especializada para execução eficiente no 
desenvolvimento de sistemas.

Garantir recursos humanos e financeiros para 
realização dos trabalhos em 2022.

Realizar a modelagem da dinâmica do fogo para o 
acionamento de equipes de combate.

Aprimorar o Sistema 
Nacional de Informações 
sobre Incêndios Florestais– 
Sisfogo 

Todos os biomas 

Funcionalidades do sistema 
disponíveis para utilização 
por instituições que atuam 
na prevenção e no combate 
aos incêndios florestais

Sistema Nacional de Informações 
sobre Incêndios Florestais 
aprimorado, fornecendo informações 
aos usuários

IBAMA, INPE/MCTI, 
Censipam/MD

Monitoramento dos 
incêndios em vegetação

INPE/MCTI
Censipam/MD

Todos os biomas 

Fortalecer e aperfeiçoar 
os sistemas de 
monitoramento e 
disponibilização de 
informações  para 
prevenção e controle dos 
incêndios florestais 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Nº  de ações de fiscalização

140 ações executadas relacionadas à flora, 
que  totalizaram 3.902 autos de infração 
lavrados pelo Ibama em 2021, selecionados 
pelo tipo de infração "Flora" ou receita 
"Penalidade pecuniária - Flora".

Inibir a supressão vegetal, por meio da 
ação e da presença constante do Estado 
nas áreas mais críticas.

Decréscimo acentuado de servidores nos últimos 
anos associado as limitações impostas pela Covid-
19 que reduziu ainda mais o quadro de servidores 
disponíveis para as atividades de campo

Nº de processos julgados 
em qualquer instância

102 processos conciliados + 569 processos 
julgados em primeira instância + 181 
processos julgados em segunda instância. 
Total (852)

Instruir o quantitativo de autos lavrados 
no ano mais um percentual do passivo 
de processo.

Atender toda a demanda de instrução para 
julgamento.

Nº de processos julgados 
em definitivo

102 processos conciliados + 444 processos 
julgados em definitivo na primeira instância 
+ 181 processos julgados em definitivo na 
segunda instância. Total (727)

Instruir o quantitativo de autos lavrados 
no ano mais um percentual do passivo 
de processo.

Atender toda a demanda de instrução para 
julgamento.

Nº de processos com 
autuação mantida

102 processos na conciliação + 202 
processos mantidos na primeira instância + 
131 processos mantidos na segunda 
instância

Instruir o quantitativo de autos lavrados 
no ano mais um percentual do passivo 
de processo.

Atender toda a demanda de instrução para 
julgamento.

Nº de processos com multa 
paga

Em 2021 foram quitados 13.070 processos 
refrentes a Autos de Infração lavrados em 
decorrência de crime ambiental contra a 
flora. O valor total recolhido foi de R$ 
24.394.738,90 (vinte e quatro milhões, 
trezentos e noventa e quatro mil, 
setessentos e trinta e oito reais e noventa 
centavos).

Cobrar e encaminhar para cobrança 
executiva Autos de Infração já 
constituídos definitivamente.

Cobrar e encaminhar para cobrança executiva 
Autos de Infração já constituídos 

Área embargada por 
infração ambiental (ha)

Soma da área dos termos de embargo 
429.996,749 (ha)

Interrupção do processo de supressão 
vegetal e estímulo à adoção das 
medidas de recuperação vegetal.

Extrair dados precisos no sistema, uma vez que a 
consolidação dos dados incluí os registrados no 
SICAFI e no Sabiá - Fiscalização. Não é possível o 
cômputo da área líquida no período com os dados 
estruturados no sistema, tendo em vista que não 
houve registro de geometria (upload de polígono 
no SICAFI) para parcela significativa dos embargos 
que envolvem área, ainda que a geometria tenham 
sido inserida -  de forma não estruturada - no 
relatório de fiscalização ou no sistema de 
documentos do Ibama

Nº de embargos 
decorrentes de infração 
ambiental

2.615 embargos
Interrupção do processo de supressão 
vegetal e estímulo à adoção das 
medidas de recuperação vegetal.

Garantir o cumprimento do embargo por parte do 
infrator.

Promover a 
responsabilização por 

crimes e infrações 
ambientais

Todos os biomas 

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                                                          

Prevenção e redução de crimes e 
infrações ambientais

Ibama

Ampliar a punibilidade por 
crimes e infrações 
ambientais relacionadas a 
desmatamento ilegal e 
incêndios florestais 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

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

Aumento da precisão das ações de 
polícia judiciária com significativa 
economia de gastos com logística

1.504 IPLs instaurados da temática 
ambiental nos estados da Amazônia Legal

Aumento de inquéritos policiais 
instaurados e operações policiais 
gerenciadas diretamente pelos Grupos 
de Investigações Ambientais Sensíveis 
(GIASE's) do AM, PA e RO

Dificuldades de efetivo e de recursos 
orçamentários para compor  e equipar, 
respectivamente, os Grupos de Investigações 
Ambientais Sensíveis (GIASE's) do AM, PA e RO 
com os meios necessários para efetiva investigação 
e deflagração de operações;

Planejamento e execução de 
operações em áreas críticas 
da Amazônia Legal, com 
ênfase nos alertas e 
relatórios produzidos pelo 
CENSIPAM/GIPAM e pela 
PLANET

Número de  operações 
policiais ambientais 
deflagradas

Maior agilidade nas ações de campo 
e atualidade das práticas de danos 
ao meio ambiente possibilitando a 
cessação temporânea dos danos e 
prisões em flagrante dos infratores

PF: 120 operaçõs deflagradas nos estados 
da Amazônia Legal
PRF: 8 Operações Nacionais deflagradas em 
2021: Operação Atuação Integrada TI 
Yanomami, Operação Kaporto, Operação 
Apyterewa, Operação Tapajós 230,  
Operação Anhangá, Operação Alfeu III, 
Operação Black Hawk.  Além dessas, foram 
realizadas várias Operações Regionais de 
combate a ilícitos pelas Superintendências 
Estaduais da PRF. Também foi realizado 
Curso de Identificação Macroscópica de 
Essências Florestais e Nivelamento Técnico 
em Fiscalização Ambiental.

Descapitalização das organizações 
criminosas; repressão a crimes 
ambientais na região

Resultados Alcançados pela PRF em 
2021 incluem 1.286 ações de 
fiscalização para combate a crimes 
ambientais, com 8.784 pessoas 
fiscalizadas e 11.302 veículos 
fiscalizados; 704 ações de fiscalização 
relacionadas a produtos perigosos 
(5.545 pessoas fiscalizadas e 8.438 
veículos fiscalizados); 11.367 
ocorrências registradas, relacionadas ao 
manejo de animais; 2.727 ocorrências 
de crimes ambientais registradas que 
resultaram em 2.848 pessoas detidas; 
apreensão de 237.104,80 kg de 
agrotóxicos; 26.200 animais 
exóticos; 779 animais silvestres mortos 
e 17.197 animais vivos; 1.063,40 m³ de 
carvão; 36.153,58 m³ e madeira e 
66.609 g de ouro 

 Dificuldades de logística e locomoção em razão da 
escassez de transporte aéreo para o cumprimento 
de mandados de busca e apreensão, mandados de 
prisão nos locais remotos da Amazônia Legal;

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

Efeito social pedagógico e 
dissuasório de novas práticas ilícitas, 
tanto no desmatamento e mineração 
quanto nos incêndios criminosos

Promover a 
responsabilização por 

crimes e infrações 
ambientais

Polícia Federal

Ampliar a punibilidade por 
crimes e infrações 
ambientais relacionadas a 
desmatamento e mineração 
ilegais e incêndios 
florestais.

 Amazônia Legal 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Número de unidades de 
conservação e terras 
indígenas que utilizam a 
abordagem do manejo 
integrado do fogo

Ibama: em 2021 a abordagem de manejo 
integrado do fogo foi implementada em 44 
terras indígenas (num total de 604.130,5 
hectares de área manejada).
ICMBio: 119 unidades de conservação

-
Ibama: Necessidade de aprimorar os meios para 
realização das queimas prescritas, com uso de 
helicópteros e dispositivos de ignição.

Área total manejada (ha) 
em unidades de 
conservação federais e 
terras indígenas

Ibama: 604.130,5 hectares de área 
manejada em terras indígenas.
ICMBio: 210 mil hectares de área manejada 
em unidades de conservação, que 
resultaram na redução em 24% da área 
atingida por incêndios em unidades de 
conservação.

-

Impossibilitade de calcular a área queimada em 
Roraima, devido à cobertra de nuvens,  o que 
poderia elevar o valor final, só em terras indígenas, 
para mais de 1 milhão de hectares

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

Prevenção e redução da área 
atingida por incêndios florestais em 
áreas protegidas 

Ibama, ICMBio

Ibama: 1.658 brigadistas contratados.
ICMBio: 1.527 brigadistas contratados para 
atuarem em 127 unidades de conservação 
distribuídas em todos os biomas brasileiros

-

Necessidade de ampliação do Programa de 
Brigadas Federais que passa pela composição de 
ampliação dos recursos financeiros necessários e 
aumento do número de servidores para a gestão 
do Programa

Difusão de metodologias,  
procedimentos e 
ferramentas para 
prevenção e combate aos 
incêndios florestais

Todo os biomas
Padronizar metodologias, 
procedimentos e 
ferramentas

Número de metodologias, 
procedimentos e 
ferramentas padronizadas 

Aumento da coordenação de ações 
entre as instituições de resposta

Ibama, ICMBio

Ibama: curso de queima prescrita formatado 
e executado.
Ibama e ICMBio: troca de informações para 
padronização de cursos para formação de 
brigadistas. Além disso, ICMBio realizou 
encontros para troca de experiências e 
difusão de metodologias procedimentos 
para a implementação do Manejo Integrado 
do Fogo com as Secretarias de Meio 
Ambiente dos Estados de Mato Grosso, 
Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás . 
Também em 2021 foi elaborada minuta de 
Instrução Normativa do Manejo Integrado 
do Fogo em Unidades de Conservação 
Federais e a roteirização para a elaboração 
de planos de manejo integado do fogo em 
unidades de conservação.

- Realização de mais cursos

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

Segurança jurídica para as 
instituições que executam ação 
relacionadas ao manejo integrado

Acompanhar no Congresso a 
tramitação  do PL nº 
11.276/2018

Consolidação de políticas públicas e 
do manejo integrado do fogo no 
Brasil

Em agosto de 2021 foi aprovado 
requerimento de urgência para tramitação 
do Projeto de Lei 11.276/2018 na Câmara 
dos Deputados. A partir daí foram realizadas 
reuniões entre MMA, Ibama, ICMBio e Casa 
Civil para discussão das alterações 
propostas pela Câmara dos Deputados à 
minuta.
O Projeto foi aprovado com alterações na  
Câmara dos Deputados em 28 de outubro 
de 2021. e seguiu para avaliação pelo 
Senado Federal

Aprovação da proposta na Câmara dos 
Deputados

Articulação para que a proposta entre em pauta 
ainda no primeiro semestre de 2022.

Prevenir e combater a 
ocorrência dos incêndios 
florestais

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

Consolidação do manejo integrado 
do fogo como estratégia para  a 
redução  da área atingida por 
incêndios florestais em áreas 
protegidas 

Política Nacional de Manejo 
Integrado do Fogo 
apresentada e discutida 
com atores relevantes

Implementar o Manejo 
Integrado do Fogo em áreas 
federais prioritárias 
(unidades de conservação 
federais e terras indígenas)

Todos os biomas

Regulamentar o art. 40 
da Lei no 12.651, de 25 de 
maio de 2012, que dispõe 
sobre a proteção da 
vegetação nativa

Ibama, ICMBio

MMA/IBAMA

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 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Estudo estatístico de 
números de Inquéritos 
Policiais (IPLs) de 
desmatamento ilegal

Amazônia Legal
Melhoramento nos sistemas 
de BI atualmente existentes 
na Polícia Federal

Nº de IPLs/ano
1.504 IPLs instaurados da temática 
ambiental nos estados da Amazônia Legal

Aumento no índice de "Solução" dos 
Ipls instaurados. No  ano de 2021, 
conforme dados do sistema ePol o 
índice de solução dos IPLs instaurados 
sobre a temática, nos estados da 
Amazônia Legal foi de  89,6%.

Contornar a escassez de efetivo e as dificuldades 
de logística e locomoção, principalmente aérea, 
para cumprimento eficiente e efetivo das 
diligências necessárias nos locais de remotos da 
Amazônia Legal, visando o aumente do número de 
IPls solucionados;

Estudo estatístico de 
número operações 
deflagradas relacionadas 
com desmatamento ilegal

Amazônia Legal

Atualização nos Sistemas E-
POL e PALAS para que essa 
relação se dê de forma 
automática

Nº de operações/ano
120 operaçõs deflagradas nos estados da 
Amazônia Legal

Identificação e qualificação de áreas 
incendiadas e desmatadas, com a 
produção de repports (informações de 
polícia judiciária) para a instauração de
inquéritos policiais federais, com o fito 
de sequestrar bens (reparação à União) 
e promover a devida responsabilização 
criminal dos infratores;

Dificuldades de logística e locomoção em razão da 
escassez de transporte aéreo para o cumprimento 
de mandados de busca e apreensão, mandados de 
prisão, nos locais remotos da Amazônia Legal;

Estudo estatístico de 
números de prisões 
relacionadas com 
desmatamento ilegal

Amazônia Legal

Estabelecimento de sistema 
eficiente de comunicação das 
SRs e projeções 
descentralizadas com os 
órgãos centrais da PF

Nº de presos/ano

551 prisões (prisão em flagrante, prisão 
preventiva e provisão temporária) 
decorrentes de operações para combater 
crimes ambientais nos estados da Amazônia 
Legal;

Produzir alertas de 
desmatamento a partir de 
imagens radar do sistema 
SIPAMSAR

Amazônia Legal 

Gerar alertas de 
desmatamento para as áreas 
prioritárias na Amazônia 
Legal

Área de imagem 
efetivamente trabalhada 
(km2)

Fortalecimento do monitoramento Censipam/MD

Qualificação dos dados de desmatamento 
gerados com imagens ICEYE e detectados 
pelo sistema BRASIL M.A.I.S./DPF para os 26 
municípios prioritários elencados pelo CNAL 
em 2021. O Censipam foi o principal 
fornecedor de dados de desmatamento para 
fiscalização em campo no ano de 2021. 

Emissão de alertas de desmatamento 
nas áreas de maior pressão antrópica, 
principalmente, no período de outubro 
a abril, época de maior incidência de 
chuvas na Amazônia.

Manter o fornecimento de insumos para apoiar as 
operações de combate do desmatamento.

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  

O Censipam firmou o Termo de Execução 
Descentralizada Nº 11/CENSIPAM/2020, 
com a Universidade de Brasília, para o 
desenvolvimento de pesquisa que tem por 
objetivo aplicar as técnicas de aprendizado 
de máquina para o mapeamento do 
desmatamento, garimpo clandestino e 
detecção de pistas de pouso clandestinas.

Ferramentas desenvolvidas no formato 
de plug-in para o software aberto QGIS.

Aplicar as técnicas de aprendizado de máquina 
para a automatização do monitoramento e 
combate a desastres ambientais.

Promover a integração 
dos sistemas existentes 
na PF

Amazônia Legal 
Estados da Amazônia Legal com área 
de desmatamento, floresta e não 
floresta mapeadas

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

PF, MJSP

Maior confiabilidade dos dados 
fornecidos pelos sistemas internos 
de Business Inteligence, melhorando 
suas interfaces para possibilitar a 
extração de dados gerenciais que 
permitam ao gestor tomar decisões 
mais rápidas e assertivas



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

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
Fortalecimento da Cooperação 
Federativa

Censipam/MD

O Censipam firmou Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) com as Secretarias Estaduais 
de Meio Ambiente dos Estados da Amazônia 
Legal:
SEMA-ACRE, SEMA-AMAPÁ,  SEMA-
AMAZONAS,  SEMARH-TOCANTINS, SEMAS-
PARÁ, SEMA-MARANHÃO, SEMA-MATO 
GROSSO, SEDAM-RONDÔNIA e FERMARH-
RORAIMA.

Formalização das parcerias com os 9 
Estados da Amazônia Legal.

Implementar e acompanhar das ações de parcerias 
firmadas por meio dos Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT).

Capacitação de pessoal e garantia de recursos 
humanos e financeiros para realização das 

atividades.
Grupo Criado

Criar Gupo Integrado para 
Proteção da Amazônia, com 

equipe operacional 
multidisciplinar

Informações e insumos 
disponibilizados para Operação 

Verde Brasil 2 e futuras operações 

MD/Censipam, Incra, 
Funai, Ibama, ICMBio, SFB, 

Abin, Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, 
Inpe e Agência Nacional de 

Mineração, Embrapa

O Censipam reúne, desde maio de 
2020, representantes de diversos 

órgãos federais, realizando a integração 
de dados e informações para o combate 
a crimes ambientais na Amazônia Legal. 

Em 2021 foi assinado memorando de 
entendimento entre as instituições 

participantes. Esse memorando 
também contou com a adesão do 

Presidente do CNAL e da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil 

(RFB).
Observou-se progressiva redução das 

taxas de desmatamento por corte raso 
nas TIs a partir de 2019. De 2019 para 

2020 e de 2020 para 2021 a redução foi 
de 13,87% (69 km²) e 22,75% (97,5 

km²), respectivamente. Ao analisar a 
redução de 2019 para 2021, a redução 
foi na ordem de 33,46% (166,5 km²). 

Verificou-se vertiginosa redução na taxa 
de desmatamento em TIs que 

historicamente estão entre as mais 
desmatadas, a exemplo da TI Cachoeira 

Seca e Ituna/Itatá (restrição de uso). 
Fonte: PRODES.

Grupo criado em 2020, com com 
representantes da Abin, ANM, Funai, Ibama, 

ICMBio, PF, PRF e SFB.
Em 2021 foram disponibilizados relatórios 

de alertas de desmatamento para as 
operações do governo federal de combatee 

ao desmatamento na Amazônia Legal.
A  Funai integra o Grupo de Integração para 

Proteção da Amazônia (GIPAM), sob 
coordenação do Censipam, cujo objetivo é a 

condução de trabalhos em conjunto, 
reunindo sistemas, bases de dados, imagens 

de satélites e informações de campo para 
subsidiar o combate a crimes ambientais na 

Amazônia Legal, a exemplo da Operação 
Verde Brasil 2 e Plano Amazônia 2021/2022. 
As atividades realizadas em 2021 foram as 
ações que disponibilizaram relatórios de 

alertas de desmatamento para as operações 
do governo federal de combate ao 
desmatamento na Amazônia Legal.

Aprimorar a troca de 
informações e fornecer 

insumos para atuação das 
forças mobilizadas na 
Operação Verde Brasil 

Fortalecer e aperfeiçoar 
os sistemas de 

monitoramento e a 
disponibilização de 
informações  para 

prevenção e controle do 
desmatamento ilegal  

Amazônia Legal 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Desenvolver metodologia 
para otimizar ações de 
fiscalização

Metodologia desenvolvida e 
ações de fiscalização 
direcionadas

Continuidade nas pesquisas para a validação 
de algoritmo de peso treinado (inteligência 
artificial) para identificação de espécies 
florestais e de clareiras por meio de uso de 
drones.
Pela Funai, houve a implementação do 
Projeto Rede de Proteção Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas com a 
Utilização do Centro de Monitoramento 
Remoto - CMR/FUNAI, que  prevê o 
desenvolvimento de uma rede de órgãos e 
instituições federais e estaduais com a 
utilização da infraestrutura do  CMR, com a 
finalidade de gerar respostas mais rápidas e 
adequadas às ameaças contra os territórios 
indígenas inseridos na Amazônia Legal.

Publicações disponibilizadas no site da 
Embrapa Acre

Mapa TerraClass Cerrado 2018.
Projeto em implantação (FUNAI).

Produzir mapas da iniciativa TerraClass Amazônia 
para os anos-base 2018, 2021 e 2022.
Produzir mapas da iniciativa TerraClass Cerrado 
para o ano-base 2022.
Finalizar e publicar as novas versões do GeoPortal 
TerraClass e WebGIS TerraClass. 
Ampliar o mapeamento do uso e cobertura da 
terra, nas áreas com supressão da vegetação 
nativa, para os demais Biomas brasileiros

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 

Amazônia Legal 

A meta foi cumprida em 2021 com a 
disponibilização de dados e 

informações de queimada e supressão 
da vegetação nativa produzidos pelo 

INPE  disponibilizados para a operação 
Verde Brasil e aos demais órgãos de 

controle ambiental. Espera-se 
continuar a mesma disponibilização em 

2022.
Realização da integração de dados e 

informações para o combate a crimes 
ambientais na Amazônia Legal.

Pela Polícia Federal, foi criado Núcleo 
de Análise de Dados Ambientais 
Georreferenciados (NAG), para 
levantamento e produção de 

informações, via satélite e outros 
meios, dos principais hotspots para 
combate aos crimes ambientais na 
Amazôonia Legal.  Também foram 

criadas metodologias para otimizar a 
produção de informações/dados 

georreferenciados e a consequente 
deflagração de operações ambientais 

na Amazônia Legal .
Desde 2019 tem se observado 

progressiva redução das taxas de 
desmatamento por corte raso nas TIs. 

De 2019 para 2020 e de 2020 para 2021 
a redução foi de 13,87% (69 km²) e 

22,75% (97,5 km²), respectivamente. 
Ao analisar a redução de 2019 para 

2021, a redução foi na ordem de 
33,46% (166,5 km²). Também vale 

ressaltar que, de acordo com dados 
disponibilizados pelo Prodes/Inpe, 

verificou-se  considerável redução na 
taxa de desmatamento em TIs que 
historicamente estão entre as mais 

desmatadas, a exemplo da TI Cachoeira 
Seca e Ituna/Itatá (restrição de uso).

Geração de informações e insumos para a 
Operação Verde Brasil 2 em atividade 

integrada com demais orgãos.
Em 2021 o INPE passou a produzir o 

"Boletim Semanal - Previsões 
meteorológicas e monitoramento de fogo 

na vegetação" para área da Amazônia Legal, 
bem como análise das condições e 

tendências de mudanças de cenário para 
reuniões semanais na Casa Civil da 

Presidência da República (PR). O INPE 
também passou a produzir boletins mensais 

de ocorrência de alertas de supressão de 
vegetação nativa, encaminhados à Vice PR, 

Casa Civil, MCTI, MAPA e MMA.
Os alertas de supressão de vegetação nativa 
foram disponibilizados diariamente a todos 

os usuários cadastrados na Plataforma 
TerraBrasilis (Sec. Estaduais de Meio 

Ambiente, IBAMA, ICMBio, Vice PR, Casa 
Civíl, Ministério Público, INCRA).

O Censipam assinou Memorando de 
Entendimentos com as instituições que 

compõem o Gipam: Ibama,  ICMBio, SFB, 
Incra, Inpe, ANM, PRF, PF, Funai, Abin e 

RFB, para apoiar as atividades de 
conservação, proteção e desenvolvimento 

sustentável da Amazônia Legal.
Solicitou a requisição de servidores das 
instituições que compõem o grupo para 

permanecerem no Censipam.

Integrar a equipe da Embrapa Acre com demais 
grupos de pesquisa do país;

Viabilizar financiamento para continuidade das 
pesquisas com intuito de disponibilizar 

geotecnologia de monitoramento com baixo custo 
e alta acurácia.

Manter a operação do Centro de Monitoramento 
Remoto (CMR), uma vez que os seus custos são 

custeados pela Norte Energia, no âmbito da 
compensação da UHE Belo Monte. A operação do 

CMR se encontra judicializado, pois a Norte 
Energia entende que não deve mais arcar com a 

sua operação.

Dados produzidos e 
informações 

disponibilizadas

Produção de dados e 
disponibilização de 

informações para tomada de 
decisão da Operação Verde 

Brasil 2

Informações e insumos 
disponibilizados para Operação 

Verde Brasil 2 e futuras operações 

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 RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Todos os biomas 

Monitorar anualmente a 
supressão da vegetação 
nativa (PRODES) - 06 mapas 
anuais, um por bioma

Mapas anuais da supressão 
de vegetação nativa

Áreas de supressão de vegetação 
nativa monitoradas, com informação 
disponibilizada

INPE/MCTI

Elaboração dos mapas anuais de supressão 
da vegetação nativa para os biomas 
Amazônia e Cerrado. 
Para os demais biomas, a série histórica está 
em construção.

A meta foi cumprida em 2021 e espera-
se a continuidade da elaboração dos 
mapas anuais produzidos para biomas 
Amazônia e Cerrado, assim como a 
continuidade da construção da série 
histórica dos mapas anuais de 
supressão da vegetação nativa para os 
demais biomas, com previsão de 
conclusão até dez/2022.

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

Fortalecimento do monitoramento e 
disponibilização de informações e 
ferramentas para prevenção e 
controle da supressão de vegetação 
nativa

INPE/MCTI
Elaboração dos 24 mapas dos agregados 
mensais da supressão de vegetação nativa 
para Amazônia e Cerrado.

A meta foi cumprida em 2021 e espera-
se a continuidade da disponibilização 
dos mapas anuais para biomas 
Amazônia e Cerrado, ou seja, 24 mapas 
produzidos.

Produzir mapas da iniciativa TerraClass Cerrado 
para o ano-base 2022.

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

Fortalecimento do monitoramento e 
disponibilização de informações e 
ferramentas para prevenção e 
controle da  supressão de vegetação 
nativa nos hotspots

INPE/MCTI
Elaboração dos 06 mapas bimestrais de 
hotspots da supressão de vegetação nativa 
para Amazônia e Cerrado

A meta foi cumprida em 2021 e espera-
se a continuidade da disponibilização 
dos mapas anuais para biomas 
Amazônia e Cerrado, ou seja, 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

Disponibilização diária dos hotspots 
da supressão de vegetação nativa 
para prevenção e controle do 
desmatamento 

INPE/MCTI, Censipam/MD

Elaboração dos mapas bimestrais de 
hotspots da supressão de vegetação nativa 
para Amazônia.
Qualificação dos dados de desmatamento 
nos 26 municípios prioritários elencados 
pelo CNAL em 2021.

A meta foi superada em 2021 pois já 
estão em monitoramento no DETER 
Intenso cerca de 685.000 km2, 
lembrando que o bioma Cerrado 
também está sendo monitorado. Espera-
se a continuidade dos trabalhos em 
2022 alcançando 1.000.000km2.
Identificação de áreas prioritárias para 
orientar a ação em campo, priorizando 
delitos em terras indígenas e unidades 
de conservação e identificando regiões 
com desmatamento no início.

Finalizar e publicar as novas verões do GeoPortal 
TerraClass e WebGIS TerraClass. 

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

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

TOLERÂNCIA ZERO AO DESMATAMENTO ILEGAL E AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

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

Informações e insumos 
disponibilizados ao longo do ano, 
para os órgãos de controle ambiental 
e sociedade

INPE/MCTI

Os dados de supressão da vegetação nativa 
foram produzidos para todos os biomas 
brasileiros e disponibilizados de forma 
pública, sem restrição de acesso, na 
plataforma TerraBrasilis.

 A meta foi cumprida e espera-se a 
continuidade das disponibilização dos 
dados em 2022.

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

Todos os biomas 

O monitoramento do Uso e Cobertura da 
Terra para os biomas Amazônia e Cerrado 

estão em curso. 
Foram entregues os dados completos para o 

bioma Cerrado - TerraClass Cerrado, 
referentes ao ano de 2018, com recursos 

extraorçamentários oriundos do Projeto FIP 
Paisagens Rurais.

Foram iniciados os trabalhos  para o bioma 
Amazônia -TerraClass Amazônia, com 

recursos extraorçamentários oriundo de 
TED do Censipam para a Embrapa.

O Censipam firmou parceria a Embrapa 
Informática Agropecuária – CNPTIA, por 

meio do Termo de Execução Descentralizada 
Nº 10/CENSIPAM/2020, para a produção de 

novos mapeamentos sobre o uso e 
cobertura da terra nas áreas desflorestadas 

da Amazônia.
Continuidade da ações da iniciativa 

TerraClass Cerrado no âmbito do Projeto FIP 
Paisagens Rurais, com início da execução do 

Projeto TerraClass Amazônia/Censipam e 
elaboração dos Mapas TerraClass Cerrado 

2020 e TerraClass Amazônia 2020.
Desenvolvimento da nova versão do 

GeoPortal TerraClass e WebGIS TerraClass.

Espera-se a continuidade da produção e 
publicação dos mapas bienais do Uso e 

Cobertura da Terra para todos os 
biomas brasileiros.

Produção de quatro novos mapas do 
uso e cobertura da terra nas áreas 

desflorestadas do bioma Amazônia, 
referentes anos-base 2018, 2020, 2021 

e 2022.
Mapa TerraClass Cerrado 2018 

concluído.

Ampliar o mapeamento do uso e cobertura da 
tera, nas áreas com supressão da vegetação nativa, 

para os demais Biomas brasileiros.

Produzir mapas da iniciativa TerraClass Amazônia 
para os anos-base 2018, 2021 e 2022 e TerraClass 

Cerrado para o ano-base 2022.
Finalizar e publicar as novas verões do GeoPortal 

TerraClass e WebGIS TerraClass. 

Monitorar bienalmente do 
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

Mapeamento bienal do uso e 
cobertura da terra por bioma, na 

porção com supressão de vegetação 
nativa, incluindo a categoria de 

vegetação secundária

INPE/MCTI,
Embrapa, Censipam/MD



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

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

INCRA/MAPA

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

139.526  
Títulos provisórios e definitivos emitidos 
(de um total de 340 mil títulos emitidos 
nos ultimos 3 anos)

Ampliar ainda mais o acesso às políticas 
fundiárias do INCRA

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

INCRA/MAPA

Revisão dos marcos legais que 
regulamentam a Lei 11.952/2009 para 
implementação da titulação por 
sensoriamento remoto

PORTARIA Nº 1.423, DE 13 DE 
SETEMBRO DE 2021, que institui a 
Plataforma de Governança Territorial.

Consolidar a Plataforma de Governança 
Territorial como instrumento para acesso 
as políticas fundiárias do INCRA

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

INCRA/MAPA
Campanha para mobilização dos 
produtores para atualização de dados 
cadastrais para a efetiva titulação

Mutirões de Atendimento.
Nova Ipixuna - PA,
Alta Floresta do Oeste - RO,
Darcinópolis - TO.

Ampliar o número de campanhas de 
mobilização dos Produtores, buscar 
parceiros para atuação em campo.

Ampliar 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

INCRA/MAPA
Ampliaação da capacidade de 
execução do INCRA para fins de 
titulação 

Ampliação de 278% em 
desenvolvimento ou contratação de 
soluções tecnológicas;
Contratação do Serpro para 
desenvolvimento de soluções 
tecnológicas de integração e 
automatização de processos;
Oferta de 24 serviços digitais para o 
público do meio rural.
Atualmente o Incra é um dos 10 órgãos 
que mais promoveram 
interoperabilidade com obtenção 
automática de informações do Cidadão.

Dar continuidade na ampliação da 
estrutura de gestão, de recursos 
humanos, orçamentários e tecnológicos 
no órgão

Atualizar a IN 05/2016 IN 05/2016 atualizada

Foi elaborada a Minuta da nova 
Instrução Normativa abrangendo 
outros tipos de compensação, e 
em seguida, foi encaminhada para 
análise jurídica da PFE/ICMBio.

A meta era atualizar e publicar a 
nova IN. Contudo, a análise técnico 
jurídica deve ser minuciosa e, 
portanto, espera-se que até o final 
do primeiro semestre consigamos 
cumprir dito objetivo

Publicar a nova IN até julho de 2022.

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

2021: Foram certificados 91 
imóveis rurais com intuito de 
serem doados pelo mecanismo de 
doação com fins de compensação 
de reserva legal. 

A meta de certificar 20% a mais em 
relação à média 2017-2019, 
calculada em 77 imóveis rurais (=90 
imóveis) foi atingida.
Tendo em conta o cenário atual de 
pandemia, entende-se que o 
resultado de 2021 foi positivo. Cabe 
ressaltar que os 91 imóveis 
certificados equivalem a 107.619,48 
hectares, área considerada 
significativa.

Repetir a meta estabelecida em 2021 
com intuito de aumentar a oferta de 
imóveis certificados até alcançar o 
mínimo de 90, mantendo essas áreas 
num total acima de 100 mil hectares 
como tem acontecido ao longo dos 
dois últimos anos. Melhorar a 
comunicação com os órgãos 
estaduais, Cartórios de imóveis, 
INCRA e SPU para poder alcançar a 
meta estabelecida.

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

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

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

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

Definir metodologia para 
verificação da área não 
destinada em glebas públicas 
federais

Metodologia 
definida

(ICMBio) não faz destinação de glebas públicas federais. Quando há sobreposição com unidades de 
conservação, o ICMBio solicita ao Incra a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) da área, conforme 
estabelecido em Portaria Conjunta Incra/ICMBio n. 04, de 25 de março de 2021.
Em 2021 foram realizadas 10 reuniões da Câmara Técnica de Destinação de Glebas Públicas, cujo 
objetivo é a discussão sobre a melhor destinação dessas áreas. Esse trabalho é coordenado pela 
Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do MAPA.
(FUNAI) integra a Câmara Técnica de destinação de Glebas Públicas que discute a destinação de Glebas 
Públicas Federais, através de reuniões mensais para destinação de Glebas.
A destinação de Glebas Públicas tem sido realizada através da Câmara Técnica de destinação de 
Glebas Públicas, gerenciado pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários.
(MAPA) Considerando que os órgãos afetos à questão fundiária brasileira, em especial, Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio e Fundação Nacional do Índio - Funai e Serviço Florestal Brasileiro - SFB, 
possuem bases cartográficas oficiais de áreas destinadas e que o Incra possui base consolidada de 
glebas públicas federais localizadas na Amazônia Legal, a verificação da área não destinada em glebas 
públicas federais é realizada por diferença. 
No caso concreto, para desenvolver o Sistema de Informações Geográficas foi utilizado o software 
QGIS. 
Por meio da ferramenta de geoprocessamento ""diferença"" foram subtraídas do total de glebas 
públicas federais: unidades de conservação, terras indígenas, projetos de assentamentos,  territórios 
quilombolas, imóveis particulares certificados, acervo de titulos emitidos pelo Incra e SERFAL, massas 
d'água e por fim florestas públicas (art. 13 do Decreto nº 10.592/2020).

Promoção de regularização 
fundiária

Realização de 10 reuniões 
ordinárias no ano de 2021.

Metodologia definida.

"Sanear bases 
cartográficas oficiais dos 
orgão públicos federais 
afetos à questão fundiária

Viabilizar e 
desburocratizar o 
processo de destinação, 
sobretudo para órgãos 
públicos."

Definir a área não destinada 
em glebas públicas federais

Área não destinada 
definida (ha)

(MAPA) Conforme metodologia descrita, foram verificadas as glebas públicas federais não destinadas.

Definição do quantitativo de 
glebas públicas federais não 
destinadas em 38.445.687 ha 
(trinta e oito milhões, 
quatrocentos e quarenta e cinco 
mil e seiscentos e ointenta e 
sete) hectares.

Sanear bases 
cartográficas oficiais dos 
orgão públicos federais 
afetos à questão fundiária

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

Área Destinada (ha)

(MAPA) A Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais 
(CTD) foi instituída por meio do Decreto 10.592/2020 com o objetivo de atuar, de maneira articulada, 
na gestão do patrimônio público e convergir ações de destinação e promoção de políticas públicas, 
sendo coordenada pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários e composta por representantes do 
SFB, Incra, Funai, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente - MMA e Secretaria de Coordenação e 
Governança do Patrimônio da União - SPU. 
No ano de 2021 foram realizadas 11 reuniões da CTD para consulta de glebas públicas federais. 
Salienta-se que os resultados das reuniões da CTD devem ser representados no SIGEF por meio da 
camada de área de interesse de cada membro.
 Por fim, insta consignar que a CTD não realiza destinação, ação que compete ao Incra, e a SPU 
especificamente nos casos previstos no § 7º, art. 12 do Decreto 10.592/2020."

17.162.325 ha (dezessete 
milhões, cento e sessenta e dois 
mil, trezentos e vinte e cinco 
hectares)  de glebas publicas 
federais consultadas.

"Demarcar áreas 
inalienáveis, o que 
compete à SPU.
Sanear e manter 
atualizadas as camadas 
de área de interesse de 
cada membro da CTD.
Elaborar e publicar ato 
normativo sobre 
desafetação."

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasORDENAMENTO TERRITORIAL

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

MAPA
ME,

INCRA,
ICMBio,

Funai



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS ALCANÇADOS/ 
ESPERADOS

DESAFIOS

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasORDENAMENTO TERRITORIAL

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 e UCs sendo 
avaliadas por ferramentas 
de avaliação de 
efetividade

MMA
ICMBio

Em 2021 foram monitoradas, por meio do Sistema de Análise e Monitoramento da Gestão – SAMGe, 
645 Unidades de Conservação. Dessas, 327 são federais, 308 estaduais, e 10 municipais. As atividades 
foram: implementação de estratégia de divulgação, treinamento, apoio relativo a dúvidas, interface 
com o ICMBio (gestor do SAMGE).

A meta é de 630 Ucs (2021) 
monitoradas;

Ampliar a participação 
dos órgãos gestores 
estaduais.

Revisão do Decreto nº 
4.297/2002, que 
estabelece os critérios 
para o Zoneamento 
Ecológico-Econômico do 
Brasil – ZEE

Todos os 
biomas

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

MMA, ME Minuta de revisão do Decreto elaborada.
Atualização do Decreto, 
conferindo maior clareza e 
segurança jurídica ao processo.

Elaboração de norma 
específica com as 
diretrizes metodológicas 
atualizadas para o ZEE, 
em âmbito nacional

Todos os 
biomas

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

MMA, ME Proposta de metodologia para revisão e atualização das diretrizes elaborada.

Edição de nova versão das 
diretrizes metodológicas para 
elaboração do ZEE com 
participação dos demais órgãos 
competentes.

Diversidade de temas e 
de áreas de 
conhecimento das 
diretrizes.

Atualizar 
regulamentação 
sobre  Zoneamento 
Ecológico-Econômico 
(ZEE)



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Regulamentar o artigo 41 do 
Código Florestal ¹

Todos os biomas 
Elaborar proposta de regulamentação 
do artigo 41  e submeter à Casa Civil 
da Presidência ¹

MMA, SFB/MAPA, ME

Regulamentar  os 
procedimentos de emissão, 
registro, transferência, utilização 
e cancelamento do certificado 
de CRA

Todos os biomas 
Estabelecer as regras para a operação 
do mercado de CRA

SFB/MAPA, ME

(ME) Realização de seminários, dentro do escopo da CCT 
PSA, para divulgação de modelos de PSA já em execução 
pelo país.
(SFB) Estruturação do TED com a Universidade Federal do 
Espírito Santo-UFES, por meio de sua Fundação de apoio, 
FEST, para construção de um instrumento para o 
desenvolvimento da plataforma CRA, previsa para ser 
lançada ainda em 2022.

(ME) Identificação de melhores práticas de PSA já em 
execução no país.
(SFB) Estruturar  uma plataforma pública para emissão 
de títulos de remanescentes de vegetação nativa e de 
restauração florestal que contribua para a restauração 
e proteção da vegetação nativa

(ME) Harmonizar e estabelecer procedimentos 
para difusão de boas práticas de PSA.
(SFB) Existe um desafio jurídico para estruturação 
da plataforma da CRA tendo em vista que em 
2018 o voto do relator das ADINS que 
questionavam a constitucionalidade do Código 
Florestal, definiu a CRA como de abgrangencia de 
"identidade ecológica" e não com as definições 
do código florestal de bioma. Desta forma, existe 
uma complexidade jurídica que atrasou a 
elaboração da plataforma da CRA

Acompanhar a regulamentação 
da lei que estabelece a Política 
Nacional de PSA  

Todos os biomas 

Contribuir para a regulamentação da 
Política Nacional de Pagamentos por 
Serviços Ambientais no Congresso 
Nacional

MMA, MAPA, ME,  
MCTI

(MMA) Os debates técnicos para a elaboração da proposta 
de regulamentação da PNPSA já foram iniciados, com o 
apoio da Câmara Consultiva Temática sobre PSA da 
Conaveg, bem como consultas a órgãos competentes e 
interessados. 
(ME, MMA e MAPA) Edição do Decreto nº 10.828/2021 
regulamentando a emissão da CPR Verde, lastreada pelos 
produtos obtidos em atividades de conservação ambiental.
(SFB) Ao invés da regulamentação do art. 41, o SFB 
conjuntamente com o Governo, dedicou-se à aprovação do 
PL 14.119/21 que regulamenta o mecanismo de PSA com 
objetivo de formalizar as transações e impulsionar o 
segmento de valoração dos ativos ambientais;

Criação do Floresta+ Carbono; 
Criação do Floresta+ Empreendedor;
Criação do Floresta+ Bioeconômia;
Plataforma Floresta+ Agro;
Estudos de viabilidade ecnômica e modelagem jurídica para 
concessão em PSA e crédito de carbono. 

 Identificação e modelos de sucesso, como subsídio a 
proposta para regulamentação do Art. 41 da Lei 
12.651/12. 
(ME, MMA e MAPA) Disponibilidade de novo 
instrumento para formalizar atividades de conservação 
ambiental, em consonância com os princípios do PSA.
(SFB) Impulsionar o mercado de Pagamento por 
Serviços Ambientais com intuito de remunerar os 
agentes que atuam na ativiadade de preservação e 
restauração da vegetação nativa

(MMA) ACT entre MMA/ICMBio e BNDES para estudo 
de viabilidade de concessões para PSA e crédito de 
carbono espera-se abrir portas para projetos de 
concessão que viabilizem a conservação e a 
preservação. Na fase 2 deste estudo, espera-se ainda, a 
implementação de pilotos na Amazônia Legal visando a 
proteção e regeneração de seis unidades de 
conservação (UCs), cobrindo área superior a 1,7 milhão 
de hectares

Desenvolver proposta de padronização e registro 
de atividades de PSA para contribuição a proposta 
de regulamentção do Art. 41 da Lei 12.651/12.

(ME) Incrementar o volume de emissão de CPRs 
Verdes, principalmente nas cadeias do 
agronegócio.
(SFB) Ampliar os recursos disponíveis para o 
financiamento da atividade de PSA bem como 
implantar projetos de larga escala.

Caracterização e formalização 
da atividade de prestação de 
serviço ambiental

Atividade concluída em 2020, com a alteração da descrição 
do código CNAE 0220-9/06 - Conservação de Florestas 
Nativas. 
O CNAE  0220-0/06, que anteriormente incluía apenas as 
atividades de florestamento, reflorestamento e tratos 
silviculturais em florestas nativas, passou a considerar as 
atividades de “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 alteração é importante para incentivar a formalização 
das atividades de prestação de serviços ambientais (emissão 
de nota fiscal de pagamento por serviços ambientais) gerar 
estatísticas públicas e contribuir para a contabilidade dos 
serviços ambientais. 

Geração de estatísticas e 
transparência nas transações 
fiscais    

Reconhecer a atividade de 
conservação da vegetação 
nativa no Cadastro Nacional de 
Atividades Econômicas

Todos os biomas
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

Implementar o módulo de CRA 
no Sistema  Nacional de 
Cadastro Ambiental Rural 

Todos os biomas 
Estabelecer a estrutura de emissão da 
CRA no SICAR

Módulo de CRA em operação Funcionamento do mercado de 
CRA

SFB/MAPA 

Estruturação do TED com a Universidade Federal do Espírito 
Santo-UFES, por meio de sua Fundação de apoio, FEST, para 
construção de um instrumento para o desenvolvimento da 
plataforma CRA, previsa para ser lançada ainda em 2022.

Estruturar de uma plataforma pública para emissão de 
títulos de remanescentes de vegetação nativa e de 
restauração florestal que contribua para a restauração 
e proteção da vegetação nativa

Existe um desafio jurídico para estruturação da 
plataforma da CRA tendo em vista que em 2018 o 
voto do relator das ADINS que questionavam a 
constitucionalidade do Código Florestal, definiu a 
CRA como de abgrangencia de "identidade 
ecológica" e não com as definições do código 
florestal de bioma. Desta forma, existe uma 
complexidade jurídica que atrasou a elaboração 
da plataforma da CRA

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS

Criar o CNAE de Serviços 
Ambientais para melhoria, 
recuperação e conservação da 
vegetação nativa e dos recursos 
naturais

Todos os biomas 
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 

MMA, Concla/IBGE

Segurança jurídica

Consolidação normativa do 
pagamento por serviços 
ambientais como instrumento 
de política ambiental                                                                                                                   

Estabelecer normas 
e regulamentos de 
PSA  

Normativos 
elaborados                                                                              

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Atividade concluída em 2020, com a alteração da descrição do código CNAE 0220-9/06 - Conservação de Florestas 
Nativas. 
O CNAE  0220-0/06, que anteriormente incluía apenas as atividades de florestamento, reflorestamento e tratos 
silviculturais em florestas nativas, passou a considerar as atividades de “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 alteração é importante para incentivar a formalização das atividades de prestação de serviços ambientais 
(emissão de nota fiscal de pagamento por serviços ambientais) gerar estatísticas públicas e contribuir para a 
contabilidade dos serviços ambientais. 

Simplificar e facilitar 
os processos, 
transações e 
contratos de PSA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Promover 
articulação para 
implementação da 
Política Nacional de 
Recuperação da 
Vegetação Nativa - 
Proveg

Implementar o Plano Nacional 
de Recuperação da Vegetação 
Nativa (Planaveg)

Todos os biomas
Elaboração de relatórios de Balanço 
anuais

Nº de Balanços anuais elaboradosProver subsídios para futuras ações MMA

Revisão da ENREDD+
Amazônia e 

Cerrado
ENREDD+ revisada ENREDD+ publicada

Fortalecimento do potencial de 
mitigação das emissões 
florestais no Brasil

MMA O processo de revisão da ENREDD+ está sendo 
planejado para o ano de 2022. ENREDD+ revisada pela equipe do MMA

Disponibilidade da equipe para execução das 
atividades. 

Reconhecimento dos resultados 
de reduções de emissões do 
Cerrado e Amazônia perante a 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima

Amazônia e 
Cerrado

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 

MMA

Em 2021, os resultados de redução de emissões por 
desmatamento, referentes aos anos 2018 e 2019 para 
o bioma Amazônia e aos anos 2018 a 2020 para o 
bioma Cerrado, passaram por processo de avaliação e, 
caso aprovados, representarão cerca de 1,2 bilhão de 
tCO2 em redução de emissões por desmatamento nos 
dois biomas.

As interlocuções com especialistas internacionais 
já foram encerradas e se aguarda a publicação do 
relatório final até o final de março de 2022.

O ano de 2022 será marcado pela elaboração 
do FREL Nacional, o que demandará intensas 
discussões com especialistas brasileiros e 
elaboração de insumos técnicos. 

Revisão e atualização do FREL 
Nacional  (nível de referência de 
emissões florestais)

Amazônia e 
Cerrado

FREL Nacional atualizado Documento entregue
Novas captações e atualização 
da política de controle de 
desmatamento

MMA

O Grupo de Trabalho Técnico sobre Mensuração, 
Relato e Verificação (GTT MRV) avaliou que o Brasil 
pode encaminhar um FREL Nacional de maior 
qualidade ao final de 2022. Está contratada uma 
consultoria para coordenação do processo e está 
prevista contratação da produção de estimativas de 
emissões.

Foi criado outro GTT MRV  em abril de 2022, 
constituindo o colegiado responsável por prover 
insumos técnicos e avaliar o esboço de submissão. 
A expectativa é de encaminhar à UNFCCC o FREL 
Nacional em janeiro de 2023.

O prazo para elaboração do FREL Nacional, 
uma submissão técnica extensa e com 
abordagens metodológicas inéditas para o 
Brasil, se mostra curto, o que demandará 
grande esforço de organização do MMA e do 
GTT MRV.

Volume de recursos 
financeiros atribuídos 
ao Brasil, por meio de 
instrumentos de 
pagamentos por 
resultados de REDD+

Número de parcerias 
internacionais com 
foco em captação de 
recursos para 
pagamentos por 
resultados de REDD+

Volume de recursos 
financeiros destinados 
ao Brasil para PSA

Número de parcerias 
internacionais com 
foco em geração de 
recursos para PSA

Promover a integração de dados e a 
divulgação das iniciativas de PSA

Número de projetos e 
iniciativas registradas 
em base de dados do 
MMA                                                             

Plataforma Floresta+ - Desenvolvimento da plataforma em 
parceria com ME e SERPRO 

Plataforma entregue e em funcionamento. Buscar aprimorar funcionalidades. 

Desenvolver e divulgar protocolo de 
atividades de serviços ambientais para 
prevenção de incêndios florestais nas 
propriedades rurais 

Protocolo criado e 
disponibilizado

Inserção do objeto no projeto Parcerias para Inovações para 
contratação de estratpegia de manejo integrado do fogo. 

TdR elaborado em fase de contratação com instituto 
Ipê

Implementar o Programa 
Nacional de Pagamentos por 

Serviços Ambientais - Floresta +
Todos os biomas MMA, PNUD

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 

Implementar a 
Estratégia Nacional 
de REDD+

Ampliar o volume de 
recursos captados 
destinados à 
conservação

Captar recursos a título de 
pagamentos por resultados

Todos os biomas MRE, MMA

Captar recursos para 
Pagamentos por Serviços 
ambientais

Implementar  
programas e 

projetos de PSA

validação de resultados de REDD+ dos anos 2019 e 2019 
junto NFCCC para os biomas Amazônia e Cerrado.

Elegibilidade dos estados de TO e AM para captação de 
recursos de REDD+ na Conaredd.

Reuniões realizadas com diversos países no âmbito da 
COP26 para articulação do tema. 

Diversificar a carteira de doadores e 
submeter novas propostas de projetos

Ampliação dos recursos  
captados e dos investimentos 
em conservação 



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

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

Assinatura de ACT com BNDES para estudo de arcabouço 
regulatório de concessão de pagamento para serviços 
ambientais em UC's. 

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

Estruturação da Modalidade Conservação do Projeto 
Floresta+ Amazônia

1. Estruturação da equipe de gestão do projeto e das 
instâncias de governança (Comitê Gestor e Comitê 
Consultivo) 
2. Elaboração e implementação de Plano de 
Participação e Engajamento 
3. Refinamento da operacionalização das diferentes 
modalidades do Projeto, documentadas no Manual 
Operativo do Projeto 
4. Ações de comunicação, como o website do projeto, 
vídeos explicativos, relatórios-síntese dos processos 
citados
5. Estruturação de Plano de apoio aos estados para a 
análise do CAR, cuja contratação e treinamento de 
equipes estaduais está sendo implementada
6. Seleção da instituição financeira que fará os 
pagamentos aos beneficiários nas modalidades 
Conservação e Recuperação
7. Pagamentos-piloto com recursos próprios do PNUD 
para realizar o teste de implementação da modalidade 
Conservação
8. 1ª Chamada para inscrição de Beneficiários para 
pagamentos aberta 29/03/2022 a 30/06/2022

Os pagamentos referentes aos incentivos pela 
conservação da vegetação serão realizados pela 
primeira vez após a assinatura do Termo de 
Adesão ao projeto pelo beneficiário. Serão 
realizados pagamentos anuais enquanto perdurar 
a vigência do projeto e verificado o cumprimento 
dos requisitos de participação. Contudo, adesão 
dos potenciais beneficiários é um desafio, dado o 
valor pago e a adesão voluntária por quem possui 
excedente de vegetação nativa. 

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

Estruturação da Modalidade Recuperação do Projeto 
Floresta+ Amazônia

1. Estruturação da equipe de gestão do projeto e das 
instâncias de governança (Comitê Gestor e Comitê 
Consultivo) 
2. Elaboração e implementação de Plano de 
Participação e Engajamento 
3. Refinamento da operacionalização das diferentes 
modalidades do Projeto, documentadas no Manual 
Operativo do Projeto 
4. Ações de comunicação, como o website do projeto, 
vídeos explicativos, relatórios-síntese dos processos 
citados
5. Estruturação de Plano de apoio aos estados para a 
análise do CAR, cuja contratação e treinamento de 
equipes estaduais está sendo implementada
6. Seleção da instituição financeira que fará os 
pagamentos aos beneficiários nas modalidades 
Conservação e Recuperação
7. Necessidade de redesenhar a estratégia de 
implemantação da modalidade.

Os pagamentos referentes aos incentivos pela 
recuperação da vegetação serão realizados pela 
primeira vez após a assinatura do Termo de 
Adesão ao projeto pelo beneficiário. Serão 
realizados pagamentos anuais enquanto perdurar 
a vigência do projeto e verificado o cumprimento 
dos requisitos de participação. Contudo, adesão 
dos potenciais beneficiários é um desafio, dado o 
valor alto do custo de oportunidade de uso da 
terra. 

Implementar  
programas e 

projetos de PSA
MMA, PNUD

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 

Implementar o Programa 
Nacional de Pagamentos por 

Serviços Ambientais - Floresta +
Todos os biomas 
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INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

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

1. Estruturação da Modalidade Comunidades do Projeto 
Floresta+ Amazônia
2. A Funai firmou o ACT n° 08/2021 com o MMA visando a 
implementação do Projeto Piloto de Pagamento por 
Serviços Ambientais Floresta+ Comunidades, em particular 
relacionado a populações indígenas. Este projeto visa apoiar 
projetos de gestão ambiental e territorial em terras 
indígenas (e em territórios de outros povos e comunidades 
tradicionais) da Amazônia Legal, com recursos de 
pagamentos por resultados de REDD+ alcançados pelo Brasil 
no bioma Amazônia em 2014 e 2015, oriundos do Fundo 
Verde para o Clima (GCF).

1. Estruturação da equipe de gestão do projeto e das 
instâncias de governança (Comitê Gestor e Comitê 
Consultivo) 
2. Elaboração e implementação de Plano de 
Participação e Engajamento 
3. Refinamento da operacionalização das diferentes 
modalidades do Projeto, documentadas no Manual 
Operativo do Projeto 
4. Ações de comunicação, como o website do projeto, 
vídeos explicativos, relatórios-síntese dos processos 
citados
5. Edital de Solicitação de Manifestação de Interesse 
selecionará ideias de projetos dos Povos Indígenas e 
Povos e Comunidades Tradicionais aberto até dia 
26/05/2022
6. Edital de Solicitação de Informação à Organizações 
da Sociedade Civil e Organizações Não Governamentais 
(OSC/ONG) para pré-selecionar OSC/ONG para 
potencial parceria com o PNUD na implementação de 
projetos locais no âmbito da Modalidade Comunidades 
do Projeto Floresta+ Amazônia, aberto até 03/06/2022
7. ACT firmado entre Funai e MMA visando a 
implementação do Projeto Piloto Floresta+ 
Comunidades.

O apoio ao público da modalidade comunidades 
se dará por meio da implementação de projetos 
elaborados pela própria comunidade e operados 
em parceria com Partes Responsáveis pela 
execução. As Partes Responsáveis são 
organizações da sociedade civil, podendo ser 
aquelas representativas dos povos indígenas e 
povos e comunidades tradicionais, que passem 
por processo de seleção comprovando sua 
experiência. A avaliação de aptidão destas 
organizações apresenta uma série de fatores de 
riscos, além do risco de propostas não 
representarem inteiramente os anseios das 
comunidades. 
Além disso, o contexto de isolamento social foi 
delicado de contornar durante a fase de 
engajamento dos representantes de comunidades 
e pode ainda prejudicar a correta divulgação da 
modalidade nos territórios.
Conseguir acompanhar e monitorar os projetos 
locais a serem implementados com os recursos do 
Projeto Piloto.

MMA, PNUD

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 

Todos os biomas 
Implementar o Programa 

Nacional de Pagamentos por 
Serviços Ambientais - Floresta +

Implementar  
programas e 

projetos de PSA

O apoio do projeto ocorrerá por meio da 
realização de programas de apoio ao 

desenvolvimento de soluções inovadoras por 
startups nos diferentes estágios de maturidade. 

Esses programas vão oferecer atividades de 
capacitação e mentoria adequadas a cada uma 

das etapas. Para isso, serão selecionadas 
instituições especializadas no desenvolvimento 

de programas dessa natureza, o que constitui um 
desafio na implementação da modalidade.

1. Estruturação da equipe de gestão do projeto e das 
instâncias de governança (Comitê Gestor e Comitê 

Consultivo) 
2. Elaboração e implementação de Plano de 

Participação e Engajamento 
3. Refinamento da operacionalização das diferentes 
modalidades do Projeto, documentadas no Manual 

Operativo do Projeto 
4. Ações de comunicação, como o website do projeto, 
vídeos explicativos, relatórios-síntese dos processos 

citados
5. Lançamento de “Solicitação de Informação”, com o 

objetivo de identificar instituições com foco em 
inovação, que tenham potencial para serem 

selecionadas para atuar como instituições especialistas 
na Modalidade de “Inovação” do Projeto Floresta+ 

Amazônia
6. Processo de Contratação de Instituições Especialistas 

para a modalidade Inovação do Projeto Floresta+ 
Amazônia, para realizar a implementação do Programa 

de Ideação em andamento.
7. Edital para a contratação de Instituição Especialista 

para a modalidade Inovação do Projeto Floresta+ 
Amazônia, para realizar a implementação de iniciativa 
piloto do Programa de Aceleração de negócios, aberto 

até dia 28/04/2022.

Estruturação da Modalidade Inovação do Projeto Floresta+ 
Amazônia

Implementação de 
projetos de melhoria e 

adoção de 
instrumentos 

inovadores para as 
políticas públicas 

relacionadas à 
preservação e 

recuperação das 
florestas apoiada

Apoiar projetos de inovação florestal
10 projetos até 2023



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

RJ e SP - realizar 940 contratos de PSA 
com produtores rurais com 
produtores rurais

Número de contratos 
assinados e 
produtores 
beneficiados

Espera-se atingir 1.064 contratos assinados 

RJ e SP - reconhecer 15.300 hectares 
de áreas manejadas com práticas de 
conservação, restauração ecológica e 
conversão produtiva

Área manejada (ha)
Espera-se atingir 14.121 hectares manejados 
reconhecidos.

SP - oferecer assistência técnica a 250 
pequenos produtores rurais

Número de pequenos 
produtores rurais 
assistidos

Espera-se atingir 500 produtores assistidos.

SP - apoiar 160 produtores para 
realização de certificação de produtos 
e propriedades

Número de 
produtores 
certificados

Espera-se atingir 907 produtores contratados.

SP -  beneficiar 180 produtores com 
apoio ao desenvolvimento de cadeias 
de valor sustentável

Número de 
produtores apoiados

Espera-se atingir 400 produtores apoiados.

MG - capacitar 1.178 produtores 
rurais em boas práticas

Número de 
produtores 
capacitados

Espera-se atingir 1.779 produtores capacitados.

MG -  restauração ecológica de 1.500 
hectares

Área recuperada (ha) Espera-se atingir 1.252 hectares.

Prover método simplificado para 
monitoramento ecossistêmico 
nas áreas com intervenção de 
PSA

Mata Atlântica 
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.

Com o início dos trabalhos após a contratação da 
consultoria, espera-se a disponibilização de método 
simplificado para monitoramento ecossistêmico até 
2023.

Acompanhamento da consultoria.

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
18 editais de delegação de serviços publicados em 2021 (em 
2020 foram publicados 31 editais)

2020: 31 editais publicados
2021: 18 editais publicados

Adoção de práticas 
conservacionistas de solo e 
água

Adequação ambiental de 
propriedades rurais

Melhoria na qualidade da água

Aumento da oferta hídrica

Implementar  
programas e 

projetos de PSA

ANA, Prefeituras 
municipais, CBHS e 

demais parceiros locais

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

MCTI, BID
Estados de MG, SP, RJ

Implementar 
programas e projetos 
de PSA

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

Limitação logística em virtude da pandemia Covid-
19;
Ausência de informações detalhadas dos 
parceiros estaduais referentes às atividades em 
execução;
Ausência de ferramentas para acompanhamento 
das etapas de contratações / editais / seleções 
públicas;
Promoção de atividades que permitam maior 
integração com os outros Componentes do 
Projeto.

Início da concepção da Rede Nascentes do São Francisco, 
abrangendo 29 municípios que fazem parte da Bacia 
Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco – CBH SF1; 
Iniciadas as tratativas com os órgãos gestores de recursos 
hídricos de Minas Gerais e Goiás visando a implementação 
do Programa Produtor de Água nesses estados

Celebração de convênio com a Emater/DF visando 
apoiar a implementação de projeto no âmbito do 
Programa Produtor de Água na Bacia do Descoberto

Ampliar a participação de órgãos gestores de 
recursos hídricos e Comitês de Bacia Hidrográfica 
na implementação de projetos dessa natureza

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
Área beneficiada (ha)
Número de 
produtores 
beneficiados



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS DESAFIOS

Desenvolver 
mecanismos 
financeiros 
inovadores para 
incentivar a 
recuperação da 
vegetação nativa

Implementação da Modalidade 
Floresta+ Recuperação, do 
Projeto Piloto Floresta+ 
Amazônia

Amazônia
Promoção da recuperação de 50.000 
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 Em desenvolvimento 
O pagamento aos beneficiários ainda não ocorreu, está 
em fase de estruturação da estratégia de 
implementação da modalidade.

Logistica para chegar aos beneficiários; baixo 
numero de CAR validado na Amazonia e baixa 
adesão ao termo de compromisso de 
recuperação, dificuldade de monitorar áres 
pequenas e dispersas na Amazonia.

Implementação das ações do 
projeto Biodiversidade e 
Mudança Climática na Mata 
Atlântica

Mata Atlântica
Promover e facilitar a ações de 
recuperação em 2.000 hectares

Áreas em processo de 
recuperação (ha)

2.000 hecateres em processo de 
recuperação, incluindo áreas 
públicas e privadas

MMA

Lançamento de Chamada de Projetos nº 06/2021, por meio 
da qual foram selecionados e contratados 10 projetos no 
valor total de 28 milhões de reais, que desenvolverão ações 
de recuperação da vegetação e para o fortalecimento da 
cadeia produtiva associada em três regiões de áreas 
protegidas na Mata Atlântica: Extremo Sul da Bahia 
(MAPES), Central Fluminense (MCF) e LAGAMAR paulista e 
paranaense (LAGAMAR);                                            
Planejamento estratégico de 3 seminários de intercâmbio 
entre projetos de recuperação da vegetação;
Realização de reuniões de articulação entre representantes 
de instituições parceiras do MMA nas ações de recuperação 
da vegetação nativa na Mata Atlântica para verificar a 
melhor forma de sistematizar os dados espaciais para 
monitoramento das ações de recuperação na Mata 
Atlântica;

Resultados esperados ao término do Projeto:                                                                                                              
- 3.092 hectares de recuperação da vegetação a serem 
recuperados;                                                                                                         
- Cerca de 600 pessoas capacitadas para atuar na 
cadeia produtiva associada à recuperação da 
vegetação;                                                                    
- 03 Seminários de intercâmbio entre os projetos de 
recuperação realizados para fomentar parcerias, 
atuação em rede e promover o potencial de replicação 
de projetos de restauração em outras regiões da Mata 
Atlântica.                                                                                                 
- Disponibilizar plataforma on line, em parceria com o 
PACTO para restauração da Mata Alântica, para 
monitoramento das ações de recuperação no Bioma 
Mata Atlântica.

Fazer o acompanhamento da execução dos 10 
projetos de recuperação contratados;
Assegurar o sucesso das ações de recuperação 
apoiadas em longo prazo (contrapartidas dos 
projetos contratados);
Reunir os dados espaciais das áreas em processo 
de restauração e acompanhá-los ao longo do 
tempo via Plataforma on line;
Aferir os resultados das ações financiadas: atestar 
que 3.092 hectares estão em processo de 
restauração; que as pessoas capacitadas estão 
aptas a desenvolverem atividades na cadeia de 
recuperação da vegetação; que a plataforma on 
line será mantida após findar financiamento do 
Projeto Mata Atlântica.

Amazônia
Implementação das ações do 

projeto GEF Paisagens 
Sustentáveis da Amazônia

O projeto segue com sua execução nos estados do 
Amazonas, Acre, Pará e Rondônia. Até julho de 2022, 
será elaborado o terceiro Plano Operativo Anual do 
projeto para execução das atividades de 2022-2023. 

Estima-se um valor de aproximadamente 35 milhões de 
reais que será planejado para o próximo período.

Garantir a perpetuidade das áreas que estão 
sendo recuperadas e monitoradas no contexto do 

projeto (visão de longo prazo); proposta de 
monitoramento espacial da recuperação; engajar 

os produtores rurais nos PRAs e promover a 
agenda de adequação ambiental ligada à 

implementação da Lei de Proteção da Vegetação 
Nativa.

Fomento a atividades relacionadas à recuperação da 
vegetação nativa por meio de ações como:

- coordenação e apoio aos estados de Rondônia, Amazonas 
e Pará voltadas à análise de 27.554 CARs, localizados em 
áreas com altas taxas de desmatamento, possibilitando a 

quantificação do passivo ambiental nas propriedades; 
- coordenação para o apoio à elaboração e monitoramento 

de PRADAs em 10.000 propriedades em Rondônia; 
- fortalecimento da gestão das unidades de conservação 

inseridas na área de abrangência do projeto;
- recomposição florestal de 195 ha, com o uso de SAFs, no 

âmbito do PRA no estado do Acre;
- implementação de 242 ha de SAF para recuperação de 

áreas alteradas e/ou degradadas na Resex Chico Mendes a 
partir de planejamento participativo, no estado do Acre e na 

Resex Alto Juruá, Acre, com a instalação de viveiro 
comunitário, capacitação e disponibilização de 

equipamentos e fornecimento de insumos;
- recuperação de 80 ha de áreas alteradas na Flona Bom 

Futuro no estado de Rondônia;
- realização de mutirões de retificação do CAR no sul do 
Amazonas, objetivando retificar aproximadamente 6 mil 

cadastros ambientais rurais.

MMA
10.000 hecateres em processo 

de recuperação, incluindo áreas 
públicas e privadas

Área em processo de 
recuperação (ha)

Promover e facilitar a ações de 
recuperação em 10.000 hectares

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS

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

Recuperação da Vegetação Nativa
Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras
Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS DESAFIOS

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

No âmbito do Projeto GEF Terrestre, em março de 2020 foi 
contratada consultoria do Instituto Internacional pra 
Sustentabilidade (IIS) para elaboração das áreas prioritárias 
para recuperação da vegetação nos biomas Caatinga, 
Pantanal e Pampa. Ainda em 2020, foram realizadas 3 
oficinas participativas, uma por bioma, com especialistas 
convidados para definição das variáveis, bases de dados e 
cenários a serem utilizados na modelagem espacial.
Em 2021, foram rodadas as modelagens espaciais por meio 
da metodologia de Programação Linear Inteira (PLI) e os 
resultados preliminares foram apresentados em 3 novas 
oficinas de validação com especialistas convidados, uma por 
bioma. 

Resultados preliminares das modelagens espaciais 
realizadas a partir de Programação Linear Inteira (PLI).
Mapa das áreas prioritárias para recuperação da 
vegetação nativa para Mata Atlântica, Cerrado e 
Amazônia já concluídos. Para os demais biomas 
(Pampa, Pantanal e Caatinga, a previsão para a 
finalização dos mapas de áreas prioritárias é julho 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.

Intergrar nas políticas públicas a utilização das 
informações geradas a partir dos mapas e bases 
de dados de áreas prioritárias; padronizar as 
metodologias para cada bioma; divulgar os 
resultados para potenciais usuários.

20% 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

ICMBio
Em 2021 foram realizadas queimas prescritas em uma área 
de mais de 200 mil hectares e contratados cerca de 1500 
brigadistas

Houve redução de 24% da área atingida por incêndios 
florestais em 2021, em comparação com 2020. Há um 
histórico no ICMBio de redução de área atingida por 
incêndios florestais em UCs federais e, além disso, ao 
se considerar todo o período desde de 2010 aos dias 
atuais, observa-se uma tendência de redução de área 
atingida por incêndios.

Continuar a redução dos incêndios florestais

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

Roteiro metodológico para elaboração dos planos de 
manejo integrados do fogo. Tratam-se de planejamentos 
específicos vinculados ao Plano de Manejo da UC, 
referentes às ações de prevenção e combate a incêndios.  
São exigências da IN que se em suas etapas conclusivas de 
desenvolvimento e trará diretrizes institucionais para a 
utilização manejo integrado do fogo em todas as unidades 
de conservação federais.  São exigências da IN que se em 
suas etapas conclusivas de desenvolvimento.
14% das UCs federais com Planos de Manejo Integrado do 
Fogo.

Estabelecer diretrizes institucionais para a utilização 
manejo integrado do fogo em todas as unidades de 
conservação federais, e também previstas na Política 
Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que foi 
aprovada na Câmara e atualmente está em análise no 
Senado.

Aprovação da Política Nacional de Manejo 
Integrado do Fogo, que já passou pela Câmara 
dos Deputados e seguiu para análise no Senado 
Federal.

Desenvolver e implantar a solução de 
"Análise Dinamizada do CAR" 

Número de estados 
com o sistema da 
Analise Dinamizada 
implantados

Em maio de 2021, com a publicação da Portaria 121/2021 
foi regulamentada a ferramenta da "AnalisaCAR" para 
viabilizar o avanço da analise do CAR nas unidades 
federativas. Desde maio, a ferramenta foi implantada em 9 
Estados que estão utilizando a ferramenta. A expectativa 
para 2022 é que pelo menos mais 11 estados estejam aptos  
utilizar a ferramenta.

Garantir o avanço da implementação do Código 
Florestal na etapa da análise e qualificação dos dados 
declarados no CAR, que atualmente somam 6,4 
milhões de cadastros e de 2014 a 2021 em torno de 
176.330  cadastros foram analisados pelo sistema de 
analise de equipe;

O maio desafio de avançar na agenda da análise 
do CAR é de cunho político dos estados em 
priorizar a agenda. Existem desafios técnicos, 
porém o principal é fator é a decisão do Estado 
em avançar na análise seja pelo AnalisaCAR seja 
pelo módulo de equipe

Analisar pelo menos 50% do número 
de Cadastros declarados no SICAR

Número de CAR 
analisados no período

Em torno de 189 mil cadastros

Promover a 
regularização 
ambiental das 
propriedades

SFB/MAPA

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.

Todos os biomas 

Avançar na implementação do 
Código Florestal pela 
qualificação dos dados 
declarados do CAR

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS

Todos os biomas

Recuperação da Vegetação Nativa
Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras
Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Promover a 
conservação e a 
recuperação da 
vegetação nativa, 
reduzir o 
desmatamento ilegal 
e os incêndios 
florestais

Diminuição das áreas atingidas 
por incêndios florestais
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RESPONSÁVEIS
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Organização das base de dados cartográficos e iconográficos 
das bacias selecionadas.

Bases de dados vetoriais e matriciais organizada

Monitorar a dinâmica do uso e cobertura da terra 
e da paisagem, nas bacias hidrográficas 
selecionadas pelo projeto Fip Paisagens Rurais, 
referentes aos anos de 2018, 2020 e 2022.

- Publicação pela Embrapa do livro "Recomposição da 
Vegetação Nativa no bioma Cerrado - Perguntas & 
Respostas"; e do "Roteiro para a Elaboração de um Projeto 
de Áreas Degradadas ou Alteradas"; e manutenção de 4 
Unidades de Referência Tecnológicas;
- Lançamento do TerraClass Cerrado 2018
Integração de bases de dados para melhor monitoramento 
do projeto.

- 254 participantes em dias de campo; 1.298 
participantes em capacitações via EaD; 243 
participantes em capacitações presenciais.
19.318 ha de áreas privadas com práticas de 
conservação e restauração; 822 produtores adotando 
práticas de conservação e restauração; 15 bacias 
hidrográficas com plano de ação elaborado; 235.048 ha 
sob planejamento do uso da terra para o manejo da 
paisagem; 2.170 produtores adotando ferramentas de 
planejamento de uso da terra para o manejo da 
paisagem.

- Implantar e acompanhar 40 unidades 
demonstrativas em propriedades atendidas pelo 
projeto.
Formalização da regularização ambiental através 
do CAR e PRA em todas as propriedades 
atendidas pelo projeto.

Desembolso de aproximadamente 50% dos recursos do 
projeto (US$ 10 milhões de um total de US$21 milhões);
Busca ativa de novas propriedades para atendimento pelo 
projeto.

3.141 propriedades recebendo assistência técnica; 
11.181 ha com adoção de práticas agrícolas de baixa 
emissão de carbono; 688 produtores adotando 
tecnologias agrícolas aprimoradas

Encontrar maior número de profissionais 
disponíveis para prestar assistência técnica;
Pandemia de COVID-19 prejudicou a execução do 
projeto e pode ser um desafio no caso de novos 
surtos;
Atingir a área alvo com adoção de práticas ABC, 
tendo em vista que o tamanho médio das 
propriedades atendidas é menor que o esperado

Recomendações e orientações técnicas aos produtores 
rurais atendidos pelo Projeto, para recuperação de 
pastagens degradadas, no âmbito do Plano ABC+. E 
recomendações e orientações técnicas aos produtores 
rurais para recuperação de passivos ambientais declarados 
no CAR para APP (Área de Preservação Permanente) e RL 
(Reserva Legal). Observação: até a data de 07/02/2022 o 
Projeto Paisagens Rurais está atendendo 3.843 
(produtores/as rurais) e cada produtor/a atendido pelo 
Projeto irá receber 24 visitas técnicas no âmbito da ATeG 
(Assistência Técnica e Gerencial), realizada pelo SENAR 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Atender  4.000 produtores/as rurais com ATeG.

- Permanência dos produtores/as rurais no 
projeto até a finalização do ciclo de 24 visitas da 
ATeG e que os produtores/as implementem as 
boas práticas agrícolas, tecnologias ABC.                     
- Engajamento dos produtores/as na 
implementação das recomendações para 
recomposição da vegetação nativa degradada em 
áreas de APP e RL, a fim de alcançar a 
Regularização Ambiental destes.

Promover melhorias nos 
sistemas de gestão e 
operacionalização do CAR

Ainda não foi contabilizado nenhum plano de 
recuperaçãodegradadas e/ou alteradas como ação do 
projeto FIP CAR. Este indicador está previsto para o segundo 
semestre de 2022;
Até fevereiro de 2022 foram capacitados mais 450 técnicos 
das agencias estaduais responsáveis pelas politicias 
ambientais das 11 unidades federativas do bioma Cerrado.

- elaboração de 500 PRADAs
- capacitação de 451 técnicos

- O status do processo de regularização ambiental 
está na etapa de análise e validação do CAR, 
etapa que precede a elaboração dos PRADAs;
- Número reduzido de servidores  da Diretoria de 
Regularização Ambiental do SFB para atender 
toda a demanda de capacitações das unidades 
federativas 

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

Recomendações e orientações técnicas aos produtores 
rurais atendidos pelo Projeto, para recuperação de 
pastagens degradadas, no âmbito do Plano ABC+. E 
recomendações e orientações técnicas aos produtores 
rurais para recuperação de passivos ambientais declarados 
no CAR para APP (Área de Preservação Permanente) e RL 
(Reserva Legal). Observação: até a data de 07/02/2022 o 
Projeto Paisagens Rurais está atendendo 3.843 
(produtores/as rurais) e cada produtor/a atendido pelo 
Projeto irá receber 24 visitas técnicas no âmbito da ATeG 
(Assistência Técnica e Gerencial), realizada pelo SENAR 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Atender  4.000 produtores/as rurais com ATeG.

- Permanência dos produtores/as rurais no 
projeto até a finalização do ciclo de 24 visitas da 
ATeG e que os produtores/as implementem as 
boas práticas agrícolas, tecnologias ABC.                     
- Engajamento dos produtores/as na 
implementação das recomendações para 
recomposição da vegetação nativa degradada em 
áreas de APP e RL, a fim de alcançar a 
Regularização Ambiental destes.

Promover a 
regularização 
ambiental das 
propriedades

Número de 
capacitações de 
produtores rurais para 
a recuperação de 
passivos ambientais 
(APP e Reservas 
Legais) e pastagens 
degradadas realizadas

Implementar o Projeto Gestão 
Integrada da Paisagem no Bioma 
Cerrado (FIP Paisagens Rurais)

Cerrado 

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

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

Número de 
assistências técnicas 
realizadas

Número de propostas 
de regularização 
ambiental de 
agricultores familiares 
e de povos e 
comunidades 
tradicionais na área de 
atuação elaboradas

SFB/MAPA

Apoiar a elaboração de Programas de 
Regularização Ambiental (PRAs) dos 
CARs aprovados

Cerrado 

Implementar o Projeto 
Regularização Ambiental de 

Imóveis Rurais no Cerrado (FIP 
CAR)

SFB/MAPA

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS
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OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS DESAFIOS

Fortalecer a capacidade dos Órgãos 
Estaduais responsáveis pelo CAR, na 
elaboração, retificação e validação do 
CAR

Número de 
capacitações 
realizadas junto ao 
corpo técnico dos 
órgãos competentes 
para apoiar o 
cadastramento no 
CAR

Contratação de empresas de consultoria para os Estados do 
Pará, Rondônia e Mato Grosso para identificar áreas 
prioitárias para  implementação de projetos de recuperação 
de vegetação em Áreas de Preservação Permanente e 
Reserva Legal e transferência de tecnologia em imóveis 
rurais de tamanho igual ou menor do que 4 módulos fiscais 
nos municípios de implementação do projeto, no contexto 
das Chamadas Públicas do componente 3 do Projeto.

2.000,00 ha de área em recomposição de Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito, nos municípios selecionados do Projeto.

Ampliar os recursos disponíveis para o 
financiamento de projetos de recuperação em 
maior escala que de fato contribuam para a 
regularização ambiental de imóveis rurais de igual 
ou menor que 4 Módulos Fiscais.

Desenvolver  chamadas públicas para 
apoiar projetos de recomposição da 
cobertura vegetal

Número de chamadas 
públicas publicadas

A consultoria já identificou Centros de Referência, Unidades 
Demonstrativas nos Estados do Projeto e atores a serem 
capacitados.

3 Centros de Referência implementados e 43 Unidades 
Demonstrativas implantadas. 180 multiplicadores 
capacitados.

Garantir a sustentabilidade dos Centros de 
Referência e das Unidades Demonstrativas pós 
Projeto.

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

Área de pastagem 
recuperada (ha)

Área implantada com 
ILPF (ha)

Área implantada com 
sistema de plantio 
direto (ha)

Promover a 
regularização 
ambiental das 
propriedades

Realização de cursos de capacitação em ferramentas de 
geoprocessamento; Apoio a implantação da análise 
dinamizada; Apoio na elaboração do Módulo de 
Regularização Ambiental; Integração dos dados do 
SIMCAR/MT com o SICAR.

Área dos imóveis com projeto de regularização 
ambiental (A definir com o KfW e SFB).

Avançar na análise e validação dos CAR.

O ano de 2021 foi o ano onde o Plano ABC foi reestruturado, 
agora chamado de ABC+,  para o atendimento do desafio de 
promover uma agropecuária mais sustentável e de baixa 
emissão de gases causadores do efeito estufa (GEE) para o 
período de 2021 até 2030. Nesse sentido, ainda não temos 
os resultados para esse indicador. 

Plano ABC foi avaliado e reestruturado em 2021, para 
ampliar suas ações até 2030, que agora é chamado de 
ABC+

O desafio para os próximos anos é colocar em 
prática as ações definidas para o novo Plano 
ABC+, que tiveram início a partir da publicação da 
Portaria MAPA nº 323, de 21 de outubro de 2021.

MAPA

Implementar o Projeto 
Regularização Ambiental de 
Imóveis na Amazônia e áreas de 
transição para o Cerrado (KFW 
CAR)

Cerrado e 
Amazônia

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

SFB/MAPA

Aumento de produtividade na 
agropecuária
Uso eficiente de recursos 
naturais

Todos os biomas  

Promover a difusão 
das tecnologias de 
baixo carbono na 
agropecuária

Ampliação do Plano ABC até 
2030

Renovação do Plano ABC para o 
período de 2020 a 2030
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RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS DESAFIOS

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 Documento síntese com previsão de entrega em 2023.
Espera-se a disponibilização do documento síntese até 
2023.

Coleta de dados e informações a partir dos 
projetos pilotos implantados.

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 de atividades multiministeriais e bilaterais para 
tratativas da proposta de fomentos. Um resultado foi a 
inclusão na Chamada de Projetos 01/2021 do Funbio / MMA 
/ GEF Terrestre de projetos para recuperação de áreas 
degradadas no interior e entorno em Unidades de 
Conservação (UCs) no bioma Pantanal e ao fortalecimento 
da cadeia produtiva associada à recuperação nos biomas 
Pantanal, Caatinga e Pampa.
Cabe observar as tratativas pelo MCTI de disponibilização de 
recursos do FNDCT em apoio a novos projetos para os anos 
de 2022 e 2023.

Espera-se a produção do documento com a proposta 
multiministerial de um programa de fomento à 
restauração.  
Cabe observar as tratativas pelo MCTI de 
disponibilização de recursos do FNDCT em apoio a 
novos projetos para os anos de 2022 e 2023.

Início dos trabalhos de elaboração da proposta 
multiministerial de um programa de fomento à 
restauração.
Disponibilização dos recursos do FNDCT para 
contratação de novos projetos.

Criar uma ferramenta de apoio à 
tomada de decisão

Ferramenta de apoio a 
decisão criada

Ferramenta de apoio à tomada de decisão com previsão de 
entrega em 2023.

Espera-se a disponilibilização da ferramenta de apoio à 
tomada de decisão até 2023.

Início dos trabalhos do desenho da ferramenta.

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

Foram definidas 03 áreas prioritárias:
i) nordeste do Amazonas na Amazônia Central;
ii) sudeste do Pará na Amazônia Oriental; 
iii) extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo na Mata 
Atlântica.
Discussão de áreas prioritárias nos biomas Caatinga, 
Pampas, Cerrado e Pantanal.

Espera-se o aumento das metas com definição de áreas 
prioritárias nos biomas Caatinga, Pampa, Cerrado e 
Pantanal.

Aumento das metas com expansão para todas as 
ecorregiões em todos os biomas.

Definir 03 projetos piloto para a 
implementação de ações de 
restauração e planejamento 
agropecuário

Número de projetos 
piloto definidos 

Definição e execução dos 03 projetos pilotos nos seguintes 
locais: 
i) municípios de Presidente Figueiredo - AM e Manaus - AM, 
na Amazônia Central, com o INPA; 
ii) município de Paragominas - PA na Amazônia Oriental, 
com o MPEG; 
iii) municípios do extremo sul da Bahia e norte do Espírito 
Santo na Mata Atlântica, com o INMA e ESALQ/USP.
Discussão de projetos piloto nos biomas Caatinga, Pampas, 
Cerrado e Pantanal.

Espera-se a continuidade dos trabalhos em andamento 
nos biomas Amazônia e Mata Atlântica e a implantação 
de projetos pilotos nos biomas Caatinga, Pampa, 
Cerrado e Pantanal.

Obtenção de recursos, incluindo a liberação de 
recursos já previstos no FNDCT, possibilitando a 
implantação de projetos piloto em todas as 
ecorregiões em todos os biomas.

 Realizar o monitoramento de 03 
projetos piloto

Área efetivamente 
restaurada

Continuidade das tratativas com o INPE para realizar o 
monitoramento das áreas em recuperação e início de 
tratativas com a ESALQ/USP.

Espera-se a finalização das tratativas com a definição 
dos métodos e início do monitoramento de todos os 
projetos pilotos implantados.

Obtenção de recursos, incluindo a liberação de 
recursos já previstos no FNDCT, possibilitando o 
início do monitoramento dos projetos piloto 
implantados.

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

Os projetos pilotos estão em andamento. O IDSM finalizou a 
construção de Laboratório Flutuante assim como a 
reativação do Laboratório de Selva da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã. Está em andamento o 
fortalecimento da Estação Científica Ferreira Penna (ECFPn) 
pelo MPEG.

Os trabalhos de infraestrutura do IDSM estão 
concluídos e estão em andamento os do MPEG. Espera-
se em 2022 a realização de chamadas públicas para 
início de projetos técnico-científicos nas instalações.

Conclusão dos trabalhos de infraestrutura pelo 
MPEG. Liberação de recursos para as chamadas 
públicas.

MCTI

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

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS
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ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS DESAFIOS

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

Houve continuidade de articulação com as instituições da 
região Amazônica para a atualização dos registros das 
coleções dessas instituições. 
Em 2021 foram adicionados 38 mil registros de ocorrências 
para a Amazônia Legal, com aumento de 02% em relação à 
2020.

Em função das constantes articulações realizadas pelo 
MCTI, espera-se a continuidade da atualização dos 
registros das coleções das instituições amazônicas, em 
especial do INPA, MPEG e IDSM.

Aumentar o número de instituições publicadoras 
da Amazônia. Algumas instituições de referência 
para a Amazônia Legal não estão com os dados 
totalmente atualizados na plataforma SiBBr, 
dentre elas o INPA, MPEG e o IDSM.

Articulação para 
implementação da 
Política Nacional de 
Recuperação da 
Vegetação Nativa - 
Proveg

Implementar o Plano Nacional 
de Recuperação da Vegetação 
Nativa (Planaveg)

Todos os biomas
Elaboração de relatórios de Balanço 
anuais

Nº de Balanços anuais elaboradosProver subsídios para futuras ações MMA

Principais atividades voltadas para análise e balanço do 
Planaveg:
- Realização do Seminário “Recuperação da Vegetação 
Nativa: Desafios e Oportunidades
para o Brasil” (MMA em partceria com ME, MDR e 
SFB/Mapa) para subsidiar o aperfeiçoamento e a 
implementação de políticas,
programas e projetos de recuperação da vegetação nativa 
coordenados pelo Governo Federal, em especial o Planaveg;
- Contratação de consultoria para realizar o balanço e 
monitoramento do Planaveg e também para realizar o 
levantamento de políticas, programas e projetos 
direcionados à recuperação da vegetação nativa no Brasil 
(previsão de conclusão da atividade em 2022).

Articulação para implementação da Proveg na CCT 
Planaveg, para o ano de 2022, que agora também tem 
representação do MCTI, além dos representantes que 
já participavam em 2021.  
Seminário Recuperação da Vegetação Nativa: Desafios 
e Oportunidades para o Brasil, que permitirá avançar 
na articulação de instituições que promovem ações de 
recuperação da vegetação - especialmente no âmbito 
do Planaveg; 
Contratação de consultoria para entrega dos produtos: 
i) Sistematização e análise de informações relativas a 
políticas, programas e projetos direcionados para a 
recuperação da vegetação nativa no Brasil; ii) 
Monitoramento do avanço das iniciativas estratégicas 
do Planaveg; iii) Proposta de uma plataforma on line de 
monitoramento das metas e atividades das iniciativas 
de recuperação da vegetação nativa de âmbito federal 
e estaduais e demais levantadas.

Manutenção da articulação e alto nível de 
engajamento das instituições envolvidas na 
implementação do Planaveg;
Extrair dos resultados entregues pela consultoria 
elementos para realizar a revisão e atualização do 
Planaveg, que necessitará de recursos e de 
mobilização de atores políticos para ser realizada.

Área recuperada/conservada em 2021 = 4.080 hectares

Aceitação/concientização dos produtores rurais 
prorpietários de áreas ambientalmente 

importantes ou com áreas degradadas; empresas 
executoras das ações de revitalização com perfil 
que concatenem a operação de máquinas com 

viés ambiental. 
Compatibilização de recursos orçamentários para 
elaboração de projetos e execução dos mesmos, 

de forma a evitar o descompasso das ações. 
Instituição de parcerias mais sólidas para 

integração e troca de informações e experiência 
entre os vários órgãos que executam ações de 

revitalização hidroambiental para planejamento 
das ações e potencialização os resultados 

esperados.
Definição de indicadores que mensurem de forma 

prática e objetiva os resultados das ações e 
práticas implantadas.

Maior engajamento dos proprietários e 
Pagamento de Serviços Ambientais.

- Elaboração de diagnósticos e projetos executivos para 
implantação de ações revitalização hidroambiental com 
foco no controle de processos erosivos em microbacias 
prioritárias - 297.000 hectares (Área de contribuição da 

Barragem Bico da Pedra - SF10, microbacia do rio Samburá e 
microbacia do Ribeirão dos Patos - SF1).

- Implantação de projetos e ações de revitalização 
hidroambiental com foco no controle de processos erosivos 

com a implantação de bacias de captação de enxurradas, 
terraços em nível, readequação de estradas vicinais, 

cercamento para proteção de nascentes, veredas e áreas 
ciliares e de recarga hídricas em diversas microbacias 

prioritárias da bacia do rio São Francisco - 3.000 hectares.
- 80 ha conservados/recuperados (Projeto Nascentes do São 
Francisco  - municípios de São Francisco e Malhada dos Bois)

- Elaboração de projeto e execução dos serviços de 
recuperação ambiental das bacias hidrográficas dos rios 

Verde e Jacaré, em diversos municípios;
- Execução dos serviços e ações de conservação de solo e 

água, voltados à recuperação e conservação de 10 
nascentes, no município de Correntina;

- Execução de obras e serviços objetivando a estabilização 
de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, nas 

comunidades Agrovila I e Santo Antônio, zona rural do 
município de Correntina;

- Execução dos serviços e ações de conservação de água e 
solo no município de Barreiras.

Área recuperada: 1.000 hectares.

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 e Codevasf

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS
Recuperação da Vegetação Nativa

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras
Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS DESAFIOS

Recuperação da vegetação 
nativa

Amazônia Legal e 
Pantanal

Execução e acomapanhamento dos 
projetos aprovados

Nº de hectares em 
recuperação

(i) Promover maior resiliência 
das terras indígenas e seu 
entorno aos efeitos da mudança 
do clima e do fogo; (ii) 
Recuperar nascentes, margens 
de cursos d’água e outras áreas 
de preservação permanente;
(iv) Contribuir para a 
conectividade ecológica entre 
fragmentos de vegetação nativa 
e reduzir a fragmentação de 
ecossistemas naturais; (v) 
Fortalecer práticas tradicionais 
de manejo e conservação da 
vegetação nativa, inclusive o 
manejo tradicional do fogo; (vi) 
Estabelecer cadeias produtivas 
ou de valor que valorizem e 
protejam a vegetação nativa 
das terras indígenas

Funai, USFS/USAID

A Funai e o USFS/USAID publicaram o Edital 001/2021 com 
os objetivos de (i) recuperar áreas degradadas e recompor a 
vegetação nativa em
terras indígenas e (ii) fortalecer o sistema de Brigadas 
Federais em Terras Indígenas (BRIFs-I), por meio do apoio 
de propostas apresentadas por brigadas federais indígenas 
em parceria com comunidades e associações indígenas.

Seleção de 10 Manifestações de Interesse, que 
passaram por nova fase de seleção em 2022, 
resultando na seleção de 08 projetos localizados nos 
estados do Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul e 
Tocantins.

Garantir o monitoramento da efetividade dos 
projetos; garantir a continuidade das iniciativas; 
fortalecer a potencializar parcerias 
locais/regionais. 

Recuperação da vegetação 
nativa

Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica

2022: Execução e finalização dos 28 
projetos; 4 Cursos de Capacitação em 
Recuperação da Vegetação Nativa 
para servidores e indígenas; 
Seminário Final do Projeto 

Nº de hectares em 
recuperação; nº de 
pessoas capacitadas

Aproximadamente 100 hectares 
de áreas degradadas em 
recuperação

Funai, Pnud

A Funai selecionou 28 projetos voltados à recuperação da 
vegetação nativa propostos por organizações indígenas de 
Terras Indígenas localizadas nos biomas Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica. A iniciativa integra o Projeto Reflorescer – 
Edital 001/2020, construído no âmbito do Projeto 
BRA/13/019 – Implementação da PNGATI, fruto da parceria 
entre Funai e Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud)

28 Acordos de Subvenção assinados; Início da 
execução dos projetos

Garantir o monitoramento da efetividade dos 
projetos; garantir a continuidade das iniciativas; 
fortalecer a potencializar parcerias 
locais/regionais. 

Recuperação da vegetação 
nativa

Caatinga, Mata 
Atlântica e 
Pantanal

(i) Capacitar servidores da Funai e 
representantes indígenas em 
conceitos e técnicas de recuperação 
da vegetação nativa dos biomas 
Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal; 
(ii) Implantar 3 projetos-piloto 
utilizando técnicas de SAF, ABC e ILPF 
a partir da aplicação dos 
conhecimentos e aprendizados 
gerados; (iii) Garantir assistência 
técnica aos projetos-piloto visando à 
efetividade das iniciativas

Nº de hectares em 
recuperação; nº de 
pessoas capacitadas

Áreas demonstrativas de 
recuperação da vegetação 
nativa em TIs da Caatinga, Mata 
Atlântica e Pantanal

Funai, Programa 
Euroclima+, Expertise 
France

A Funai selecionu 3 Terras Indígenas para a implementação 
de projetos-piloto que servirão de áreas demonstrativas das 
técnicas empregadas (SAF, ABC e ILPF) e que resultarão na 
recuperação de 3 áreas degradadas/alteradas em TIs 

Reuniões de planejamento com a Expertise France e 
com as Coordenações Regionais da Funai abrangidas 
pela iniciativa voltadas à implementação dos projetos-
piloto

Manter e expandir os projetos-piloto com o 
objetivo de aprimorar as técnicas de recuperação 
de vegetação nativa empregadas e aumentar o 
alcance dos resultados. 

Recuperação da vegetação 
nativa

Todos

(i) Elaborar metodologia para 
identificação de áreas em Terras 
Indígenas que serão passíveis de 
implementação de projetos de 
recuperação ambiental e de 
conversão de multas; (ii) Identificar 
TIs prioritárias para a Funai; (ii) 
Identificar ACPs (Ibama e Funai) e 
processos administrativos do Ibama 
que indiquem a reparação do dano 
ambiental ex situ a  serem revertidas 
em projetos de recuperação 
ambiental para implantação nas TIs 
prioritárias já levantadas. 

Notas técnicas 
conjuntas; banco de 
áreas elegíveis para 
projetos de 
recuperação da 
vegetação nativa em 
Terras Indígenas.

(i) Nota
Técnica Conjunta Funai/ Ibama; 
(ii)  Banco de áreas
classificadas de acordo com os 
critérios de priorização; (iii) 
Cruzamento e espacialização 
dos dados de áreas prioritárias 
com demandas de projetos dos 
administrados

Funai e Ibama

A Funai e o Ibama firmaram o ACT nº 33/2020 com o 
objetivo de implementar ações conjuntas de 
monitoramento, conservação, recuperação e uso 
sustentável de recursos naturais em terras indígenas. Em 
2021 foi elaborado Plano de Ação de Recuperação 
Ambiental.

Banco de áreas elegíveis para projetos de recuperação 
da vegetação nativa em TIs localizadas no bioma 
Cerrado

Elaboração do banco de áreas para os outros 
biomas.

Reduzir o 
desmatamento e 

aperfeiçoar o 
controle ambiental

PAGAMENTOS POR SERVÇOS AMBIENTAIS
Recuperação da Vegetação Nativa

¹ Linha de ação suprimida em razão da perda de objeto e substituição pela Lei 14119/2021”. 

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras
Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

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

Atividades integradas ao objetivo Promoção 
e desenvolvimento de cadeia produtiva 
sustentável do ecoturismo através do 
aumento da visitação pública em unidades 
de conservação.
Consulta a comunitários/as (usuárias diretas 
e indiretas dos recursos aquáticos); 
Definição do zoneamento a partir das áreas 
utilizadas; 
Construção dos processos e Aprovação das 
regras de uso para elaboração das INs

Construção de 5 acordos de pesca e publicação das 
respectivas INs (Entorno da Floresta Estadual (FLOE) 
Canutama - Instrução Normativa em nº.3 de 19 de agosto 
de 2020; Rio Cuieiras – Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Puranga Conquista - Instrução 
Normativa nº. 2 de 29 de julho de 2020; Foz do rio 
Tapauá  - Instrução Normativa nº 4 em19 de agosto de 
2020; Entorno da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Piagaçu Purus  - Instrução Normativa 
nº 5 em20 de agosto de 2020; Tupana  - n.° 03/2021, em 
30 de agosto de 2021)

Promover o monitoramento das áreas 
abrangidas pelos acordos, para garantir que 
o regramento de uso das diferentes zonas 
dos acordos seja cumprido.

Promover ações de 
proteção, 
conservação e 
manejo da 
biodiversidade

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

Aumento da área efetiva 
dos ecossistemas de 
distribuição de espécies 
nativas

Conservação e manejo da 
biodiversidade, em especial 
pela proteção e reconexão de 
populações isoladas de 
determinadas espécies

MMA (ICMBio e JBRJ), 
SFB/MAPA e Estados

Foram realizadas contratações de 
consultorias especializadas para auxiliar na 
elaboração desses PATs e monitorias para 
discussões entre as partes envolvidas, 
culminando no apoio à publicação de PATs 
pelos órgãos estaduais

Publicados  PATs, cobrindo 6.434.240 ha (Planalto Sul, 
Cerrado Tocantins, Chapada Diamantina-Serra da Jiboia, 
Flora Endêmica do RJ, Espinhaço Mineiro).

O processo de elaboração de um PAT é por si 
desafiador, trazendo várias etapas, que 
abrangem desde escolha do território e 
análise de informações, até expedições, 
publicação e monitoria. Tudo isso 
envolvendo articulação entre diversos 
órgãos e especialistas.

Estratégias e planos de uso 
público elaboradas e em 
implementação

Programa Parque +  que consiste em um 
conjunto de iniciativas articuladas para 
incrementar a prática do ecoturismo em UCs 
e seu entorno. 
O projeto conta com os esforços da 
administração pública e com o paoio da 
iniciativa provada, parceiro estratégico na 
execução das atividades implementadas e na 
captação de recursos. 

Fortalecimento das UCs como espaços de lazer e 
desenvolvimento socieconômico sob bases 
sustentáveis. 

Geração de emprego e renda nas regiões e 
comunidades em que se inserem

Unidades de conservação 
estruturadas para o ecoturismo

Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e 
Conectividade – RedeTrilhas: com a 
publicação da Port. Conjunta Portaria nº 
500/2020 Conj. MMA, ICMBio e MTur 
aproximadamente 2000km de trilhas foram 
aderidas à Rede Nacional de Trilhas de 
Longo Curso

Promoção da interligação de ecossistemas no território 
brasileiro, estimulando a conservação da natureza e os 
desenvolvimentos social, econômico e cultural do país, 
qualificando as unidades de conservação da natureza 
como pontos de interesse turístico nacional.

Mobilização das instâncias de governança 
existentes para adesão de trilhas de longo 
curso à RedeTrilhas, bem como para 
expansão das trilhas e a implementação 
dos quilômetros sinalizados.

Atividades produtivas 
desenvolvidas de forma 
sustentável em unidades de 
conservação

Conecta Parques: iniciativa conjunta com o 
Ministério Das Comunicações -
Instalação de 11 antenas em 09 UC´s.

 Proporção de expansão gratuita dos serviços de internet 
wi-fi aos usuários e gestores de UC´s.

Viabilização de mais recursos para expandir 
as UC´s contempladas a receber o 
equipamento.

Redução na pressão e impactos  
(antrópica) nas Ucs pela 
população do entorno

Acessibilidade foram adquiridas 30 cadeiras 
de rodas Julietti, para facilitar a mobilidade 
do visitante e distribuídas em mais de 20 
(vinte) UC´s em todas as regiões do Brasil.

Inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida em unidade de conservação da natureza, por 
meio da promoção da adaptação dos espaços físicos, 
aquisição de equipamentos, melhoramento de 
instalações e infraestruturas, disponibilização de 
serviços e atividades. 

Fortalecimento de parcerias com o setor 
público e privado, visando a 
implementação de ações para 
acessibilidade em parques.

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

Aumento no número de UC 
com ecoturismo e/ou 

cadeias produtivas 
sustentáveis 

implementadas, 
reconhecidas e divulgadas

MMA

Aumentar o número de UCs com 
melhora na estruturação e 
implementação de cadeias 
produtivas sustentáveis de 
ecoturismo em unidades de 
conservação e seu entorno  

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasBIOECONOMIA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

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

Cadeias produtivas de 
ecotursimo locais 
desenvolvidas e implementadas 
de forma sustentável.

MMA

Adote um Parque: Decreto nº 10.623, de 9 de 
fevereiro de 2021, instituiu o Programa 
Adote um Parque. Oito UC´s já foram 
adotadas

 Contribuição de empresas e indivíduos, nacionais ou 
estrangeiros, com a proteção ambiental do Brasil com 
valores pré estabelecidos. Ao adotar uma Unidade de 
Conservação (UC), os interessados serão reconhecidos 
como parceiros do meio ambiente e celebrarão Termo de 
Doação com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).

Atração de mais apoiadores que possam 
adotar UC´s.

Aumentar a visitação nas UCs e 
consequentemente o 
desenvolvimento econômico 
sustentável do entorno

Número de visitantes

 Aumentar o número de UCs 
concedidas              

Número de Parques 
Concessionados

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

Realizada recomposição do Comitê Gestor do 
Fundo Nacional de Repartição de Benefícios 
(CG-FNRB) e convocação para reunião 
ordinária do colegiado.
Atualmente o FNRB conta com saldo de R$ 
4.055.696,69, e os projetos deverão ser 
discutidos e aprovados em breve pelo CG-
FNRB.

Composição do CG-FNRB a partir das 
indicações dos órgãos que o compõem. A 
reunião de reinstalação convocada não 
alcançou quórum mínimo para realização. 
Nova convocação para reunião ordinária 
deverá ocorrer ainda em abril de 2022,  
oportunidade em que serão iniciados os 
trabalhos de aprovação das ações, atividades 
e projetos a serem apoiados pelo FNRB.

Concessão de UC´s: Novo modelo de 
concessão onde o contrato é firmado entre o 
poder público e a concessionária vencedora 
da licitação, mas a gestão continua sendo da 
União. Ucs concedidas: PARNA Aparados da 
Serra e Serra Geral, FLONA de Canela e 
FLONA de São Francisco de Paula.

Aumento da visitação em parques tem o potencial de 
gerar renda e atrair investimentos não apenas para a 
unidade de conservação, mas para toda a região do 
entorno, promovendo alternativas para sua 
sustentabilidade econômica e preservação do meio 
ambiente, não dependendo apenas dos recursos 
governamentais. 

Viabilização  da concessão de 23 UC´s que já 
estão qualificadas no PPI.

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

Promoção e 
desenvolvimento da 
cadeia produtiva 
sustentável do 
ecoturismo através 
do aumento da 
visitação pública em 
Ucs

MMA

BIOECONOMIA

Planejamento e 
implementação de 
modelo de negócio de 
concessões para gestão 
de UCs junto ao ICMBio

Vegetação nativa preservada e 
economia local promovida

Todos os biomas



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

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

Contratação de consultoria especializada 
para elaboração de protocolo comunitário 
para a Reserva Extrativista Arapixi, realização 
de oficinas com vistas à implementação do 
protocolo, com a internalização de conceitos 
de Acesso e Repartição de Benefícios.

Elaboração de 1 protocolo comunitário: RESEX Arapixi
Formação de um comitê com os comunitários 
representantes de cada setor dentro da reserva.

O protocolo comunitário da RESEX Arapixi foi 
elaborado como piloto para pavimentar a 
elaboração dos demais protocolos previstos 
na meta. Dentre os desafios enfrentados, 
tem-se a própria seleção e contratação de 
consultoria especializada em ABS, 
dificuldades de acesso às comunidades 
abrangidas, dificuldade de entendimento 
pelos locais dos conceitos em ABS. As 
atividades previstas também foram 
impactadas pela situação de pandemia. 
Também foram encontradas dificuldades e 
conflitos entre os comunitários e dificuldade 
com a execução do cronograma, pois os 
comunitários possuem períodos em que não 
estão disponíveis para participar das oficinas, 
pois estão em época de colheita e ficam dias 
mata a dentro.

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

Produto promovido no Rio de Janeio, Brasília 
e São Paulo, por meio da realização do 
Festival Gosto da Amazônia.

Rio de Janeiro: festival realizado em julho de 2021, com a 
participação de 77 restaurantes (venda de mais de duas 
duas toneladas do prixe, alçando o Rio de Janeiro à 
posição de principal praça fora de Manaus na compra da 
safra 2020 de pirarucu selvagem de manejo. Foram 
comercializadas da ASPROC para os distribuidores locais 
um total de 12,5 toneladas de outubro/20 a 
setembro/21, um crescimento maior do que 120% em 
relação à safra anterior (5,5 toneladas).
São Paulo: O período das vendas da safra 2020-2021 em 
São Paulo se encerrou com 8,7 toneladas de pirarucu do 
Gosto da Amazônia comercializadas.Brasília: Festival 
Gosto da Amazônia realizado em setembro de 2021, 
contou com a participação de 50 restaurantes e foi 
responsável pela comercialização de 2,5 toneladas do 
produto. Cerca de 60% dos restaurantes que 
participaram do Festival Gosto da Amazônia, em Brasília, 
mantiveram o pirarucu oriundo de manejo comunitário 
nos seus cardápios após o término do evento.

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 

ICMBio, Serviço Florestal 
Americano, Associação 
dos Produtores Rurais 
de Carauari (ASPROC)

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceiras

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

BIOECONOMIA

Amazônia



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Realizar levantamentos e 
diagnósticos relacionados a cadeias 
estratégicas do extrativismo

Nº de Diagnósticos e 
espaços  de articulações 
implementados

Elaboração e contratação do 
TR_06_2021_DEP_Sociobiodiversidade;
Acompanhamento e execução do termo de 
referência  TR 21 2020_DEP_Bioeconomia 
Semiárido;
Acompanhamento e execução do termo de 
referência TR_22_2020_DEP_Estruturação 
Produtiva

- Desenvolvimento de Estudo das Potencialidades e 
peculiaridades das Cadeias produtivas das Baunilhas 
Brasileiras, com potencial de extrativismo, produção, 
comercialização e geração de renda para comunidades 
tradicionais e pequenos produtores da agricultura 
familiar;
- Informações relativas às cadeias produtivas do 
extrativismo e da sociobiodiversidade presentes no bioma 
caatinga e região semiárida disponibilizadas e os subsídios 
ao aprimoramento das estratégias de ação para 
estruturação dessas cadeias, que envolvam agricultores 
familiares, povos e comunidades tradicionais fornecidas;
- Informações relativas às cadeias produtivas do 
extrativismo e da sociobiodiversidade disponibilizadas, 
cadeias identificadas, mapeadas, articuladas e analisadas, 
bem como as iniciativas e estratégias em subsídio ao 
monitoramento e implementação dos eixos I e II do 
Programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, 
propostos.

Continuidade do instrumento para apoiar a 
execução e acompanhamento das ações de 
estruturação das cadeias extrativistas, no 
âmbito do Programa bioeconomia Brasil 
Sociobiodiversidade; Restrições 
orçamentárias.

Promover a estruturação 
de cadeias produtivas do 
extrativismo em todos os 

biomas brasileiro

Implementar o 
Programa 

Bioeconomia Brasil – 
Sociobiodiversidade

Todos os biomas 
Fortalecimento das cadeias 
produtivas do extrativismo

MAPA

Diálogos do Açaí - Contribuições nas adequações dos 
Normativos sobre o desenvolvimento de agroindústrias 

móveis para o beneficiamento do açaí, no âmbito do 
MAPA, no caso da IN nº 4, de 22 de fevereiro de 2021, 

que altera a IN nº 72/2018, aprovando os requisitos e os 
procedimentos administrativos para o registro de 

estabelecimentos e de produtos classificados como 
bebidas e fermentados acéticos. Contribuição para a 

criação da Zona de Desenvolvimento Sustentável entre os 
estados do Amazonas, Acre e Rondônia – Amacro;

Diálogos da Castanha-da-Amazônia e criação do 
"Observatório da Castanha-da-amazônia" que é uma rede 
de organizações que atua no desenvolvimento da cadeia 

de valor e é responsável por organizar e ampliar o alcance 
e representatividade deste Coletivo. Lançamento da 

página do Observatório da Castanha 
(https://observatoriodacastanha.org.br/), onde podem 

ser consultados:
1.        Coletivo da Castanha: Uma rede de extrativistas e 
organizações comunitárias que realiza o monitoramento 

participativo de preços e troca informações sobre a 
cadeia de valor.

2.       Central da Castanha: No podcast do OCA, você 
encontra entrevistas, histórias, notícias, preços, dicas de 

boas práticas, balanços de safra, tendências e muita 
informação.

3.       Políticas Públicas: Boletins periódicos com análises 
sobre os principais pontos relacionados ao ambiente 

regulatório e às políticas públicas para a cadeia produtiva.
Diálogos da Castanha-da-Amazônia: Breve documento 

com insumos, desafios e recomendações para a política 
pública em relação a cadeia de valor da castanha-do-

Brasil (Policy Brief). 
https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/agricultura-familiar/publicacoes/projeto-
mercados-verdes-e-consumo-sustentavel/outras-

publicacoes/policy_brief_dialogos_castanha_final-
1.pdf/view

Fomento e articulação dos Diálogos da 
Sociobiodiversidade por meio da parceria do 

MAPA e da Cooperação Alemã para o 
Desenvolvimento Sustentável (GIZ), no 
âmbito do projeto Mercados Verdes e 

Consumo Sustentável e Projeto de 
Cooperação Técnica de Bioeconomia, com o 

apoio de execução do consórcio 
IPAM/EcoConsult e Instituto Terroá.

Ciclo de Debates Riscos e Recomendações na 
Cadeia de Valor do Açaí composto por 3 

seminários (Workshop Virtual). O ciclo foi 
uma iniciativa dos Grupos de Trabalho 

“Governança e Gestão da Informação” e 
“Padrões de Sustentabilidade” e ocorreu em 

formato de seminários temáticos, sendo o 
primeiro voltado para a discussão sobre 

“Produção e manejo”, o segundo 
“Beneficiamento e industrialização” e o 

terceiro “Comercialização e acesso a 
mercado”. 

Promover articulação institucional 
para diálogos multisetoriais para o 

aperfeiçoamento de políticas 
públicas

Ações Instrumentos de 
apoio à estruturação 

produtiva implementados

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasBIOECONOMIA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Acompanhamento e monitoramento "in loco" 
devido as restrições sanitárias; A degradação 

das áreas de ocorrência natural da árvore 
mangabeira e a redução das áreas de 

extrativismo no Estado de Sergipe.
Processo licitatório para aquisição de 

equipamentos específicos e contratação de 
serviços especializados, para as cadeias 

extrativistas na Amazônia.
Acompanhamento e monitoramento  "in 

loco" devido as restrições sanitárias
Acompanhamento e monitoramento "in loco" 
devido as restrições sanitárias; Baixo grau de 

tecnologia e inovação nas cadeias 
extrativistas.

Acompanhamento e monitoramento  "in 
loco" devido as restrições sanitárias

Acompanhamento "in loco" devido as 
restrições sanitárias

Articulação entre os entes envolvidos e 
acompanhamento "in loco" devido as 

restrições sanitárias

Celebração do Termo de Fomento nº 919132/2021 entre a 
SAF/Mapa e o Instituto Pangea para " Fortalecimento da 

cadeia produtiva do extrativismo da mangaba de Sergipe" 
Execução do convênio nº 903877/2020 firmado entre a 
SAF/Mapa e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do 

Amazonas para fortalecer a cadeia produtiva da Castanha-
do-Brasil, Pirarucu selvagem e Guaraná nativo.

Celebração do convênio nº 919056/2021 entre a 
SAF/Mapa e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 

Familiar para aquisição de veículos e equipamentos com o 
intuito de fortalecer a cadeia produtiva da Castanha do 

Baru ou Cumbaru (Dipteryx alata) e Bocaiuva ou Macaúba 
(Acrocomia aculeata), visando a promoção de uma 

bioeconomia pautada na sustentabilidade dos produtos do 
extrativismo do estado do Mato Grosso do Sul 

Celebração do convênio nº 919362/2021 entre a 
SAF/Mapa e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Aquicultura doEstado do Tocantins para "Fortalecimento 
das cadeias de valor da sociobiodiversidade com enfoque 
no agroturismo e Bioeconomia no estado do Tocantins".

Celebração do TED nº 049/2021 entre a Secretaria de 
Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF/MAPA e a 

Conab, visando ampliação e gestão do acesso de 
extrativistas e suas organizações à PGPM-Bio.

Execução do TED nº 083/2020 firmado entre a SAF/MAPA 
e 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. 
Finalização do TED nº 38/2021 firmado entre a SAF/Mapa 

e a FINEP/MCTI para apoiar o chamamento público do 
projeto “Seleção Pública MCTI/FINEP/FNDCT Cooperativo 
ICT– 08/2020”, que visa financiar “Soluções Tecnológicas 

inovadoras para o desenvolvimento sustentável de 
crescimento econômico do Brasil e da Alemanha em 

projetos de Bioeconomia”, para o desenvolvimento de 
novas soluções tecnológicas, produtos, serviços e 

processos, baseadas no tema de “plantas medicinais e 
aromáticas”, a fim de fortalecer a bioeconomia. 

Trabalho de cooperação entre o governo brasileiro e o 
governo alemão realizado, com a seleção da proposta 

0558/21 apresentada pela FUNAPE/GO - Plantas nativas 
brasileiras como fonte de matéria-prima inovadora para 
uso agrícola sustentável e cosmético, contribuindo para 

bioeconomia aprimorada.
Lançamento do programa Fortalece Sociobio, que tem 

como objetivo objetivo promover, apoiar e/ou estruturar 
projetos para sociobiodiversidade que envolvam pequenos 
e médios produtores rurais, agricultores familiares e povos 

e comunidades tradicionais.

MAPA

Implementar o 
Programa 

Bioeconomia Brasil – 
Sociobiodiversidade

Todos os biomas 
Ações Instrumentos de 

apoio à estruturação 
produtiva implementados

Fortalecimento das cadeias 
produtivas do extrativismo

Promover a estruturação 
de cadeias produtivas do 
extrativismo em todos os 

biomas brasileiro

Implementar ações de apoio à 
estruturação de cadeias produtivas 

do extrativismo

Contribuir para apresentação de soluções tecnológicas e 
capacitações necessárias ao aprimoramento das 

atividades produtivas e comerciais de 6 associações que 
serão atendidas por este projeto

Desenvolver um protótipo de sistema de informação 
mercadológica para os produtos da sociobiodiversidade e 

extrativismo; estabelecer mecanismo de ampliação de 
acesso ao crédito; obter ao menos uma certificação ou 
processo de rastreabilidade nas cadeias; estruturar e 
fortalecer as redes de relações entre os stakeholders; 

apoiar arranjos produtivos de comercialização entre os 
empreendimentos e os setores produtivos.

Estruturar e melhorar a tecnologia na produção e na 
logística dos produtos; ter possibilitado melhorias na 

agregação de valor; ter viabilizado o acesso ao mercado e 
desta forma fortalecido a cadeia da bioeconomia no 

Estado.
Capacitação para as mulheres agroextrativistas, 

produtores rurais, pessoas ligadas a comunidades 
tradicionais, quilombolas e indígenas, assim como a 

técnicos interessados; Implantar atividades de 
agroturismo, qualificar produtoras, implantação e 

operacionalização das unidades de beneficiamento de 
óleos vegetais e produtos de fruta de frutos do nativos do 

Tocantins; Promover melhoria na renda familiar das 
comunidades envolvidase conservação do Cerrado.

Promover o fortalecimento e ampliação do acesso à PGPM-
Bio por extrativistas e povos e comunidades tradicionais.

Fornecer soluções tecnológicas e conhecimentos 
associados às cadeias produtivas relacionadas com a 

sociobiodiversidade, e fomentar o desennvolvimento de 
inovações que podem criar novas oportunidades de 

negócios aos empreendimentos da agricultura familiar e 
de geração de renda.

Ampliar geração de renda de agricultoras familiares do 
grupo de mulheres Guerreiras de Canudos que trabalha 

com plantas medicinais e aromáticas, usando 
conhecimento popular para o desenvolvimento artesanal 
de fitocosméticos; buscando novos saberes e aplicações 

tecnológicas para o desenvolvimento de bioprodutos para 
cosméticos, além do cultivo in vitro como ferramenta de 

escala comercial para processos socioecológicos, 
incrementando a geração de conhecimento, tecnologia e 
inovação para ganhos econômicos, sociais e ambientais. 

(Projeto da FUNAPE GO - UFG, selecionado na 
chamamento público “Seleção Pública MCTI/FINEP/FNDCT 

Cooperativo ICT– 08/2020”).

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasBIOECONOMIA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Implementar o 
Programa 

Bioeconomia Brasil – 
Sociobiodiversidade

Promover a estruturação 
de cadeias produtivas do 
extrativismo em todos os 

biomas brasileiro

Todos os biomas 
Implementar ações de apoio à 

estruturação de cadeias produtivas 
do extrativismo

Ações Instrumentos de 
apoio à estruturação 

produtiva implementados

Fortalecimento das cadeias 
produtivas do extrativismo

MAPA

Lançamento do programa Fortalece Sociobio, que tem 
como objetivo promover, apoiar e/ou estruturar projetos 
para sociobiodiversidade que envolvam pequenos e 
médios produtores rurais, agricultores familiares e povos e 
comunidades tradicionais.

Desde 2019, o Fortalece Sociobio contratou 5 projetos 
para fortalecimento de cadeias produtivas do 
extrativismo:
1. Consórcio Público CISAMA, em Santa Catarina, bioma 
Mata atlântica - cadeia produtiva do pinhão, beneficiando 
diretamente 75 agricultores familiares e extrativistas
2. Consórcio Público CIAPRA, na Bahia, bioma Mata 
Atlântica - cadeia produtiva da piaçava, beneficiando 
diretamente 145 agricultores familiares e quilombolas
3. Consórcio Público Condesus, no Rio Grande do Sul, 
bioma Mata Atlântica - cadeia produtiva de frutas nativas 
do sul, beneficiando diretamente 243 agricultores 
familiares e extrativistas
4. Consórcio público CONDER, no Paraná, bioma Mata 
Atlântica - cadeia produtiva do pinhão, beneficiando 
diretamente 300 agricultores familiares.
5. Consórcio público Conlagos, no Maranhão, bioma 
Amazônia - cadeia produtiva do babaçu, beneficiando 
diretamente 425 extrativistas

Promover de alianças 
produtivas entre setores 

de alimentos e saúde 
para cadeias produtivas 

de Ervas Medicinais, 
Aromáticas, 

Condimentares, Azeites e 
Chás Especiais do Brasil

Todos os biomas 

Fortalecimento, ampliação e 
inovação nas cadeias produtivas 

de plantas medicinais, 
aromáticas, de azeites e chás 

especiais

- Ampliação da inserção dos agricultores familiares e 
pequenos agricultores nas cadeias de valores de plantas 
medicinais. Qualificação da produção para inserção dos 

agricultores familaires nos mercados públicos (PNAE, PAA 
e SUS) e privados (alimentos, cosméticos e fitoterápicos) , 

gerando emprego e renda para a comunidade local.
- Fortalecimento e qualificação de cadeias produtivas de 

plantas medicinais para alimentos, cosméticos e 
fitoterápicos, ampliando o acesso aos mercados 

diferenciados e a inserção dos agricultores nos arranjos de 
bioeconomia.

- Reuniões semanais com possíveis parceiros para 
apresentação do projeto e propostas de parcerias.

- Melhor percepção da realidade local de cada cadeia de 
valor

- Orientação do trabalho que será desenvolvido em cada 
localidade

- Formalização dos pontos focais/Articuladores para a 
promoção de ações locais, apontamentos de gargalos e 
demandas, tornando um braço do projeto no território.

- Encontros presenciais e virtuais entre os beneficiários do 
projeto.

- Mapeamento de intercâmbios a serem realizados em 
2022 devido a pandemia.

- Principais Feiras e Eventos de interesse e que possuem 
interface com o projeto mapeados.

- Participação em Oficina de Value Links, troca de 
experiências com parceiros e instituções públicas  federais 

realizados.
- Reuniões com Embrapa Recursos Genéticos e outras 

unidades Embrapa  que possuem banco de germoplasma 
das espécies mapeadas pelo projeto, indicadas pela 

Embrapa Recursos Genéticos.
Parceria entre MAPA e SFB  para elaboração de curso EAD 

na plataforma virtual do SFB.

 - Acompanhamento "in loco" devido as 
restrições sanitárias; tecnologias de rede 

"wifi" com qualidade suficiente para 
acompanhamento das atividades virtuais 

pelas comunidades locais.
- Tecnologias de rede "wifi" com qualidade 

para implementar as atividades nas 
comunidades locais.

- Formalização das parcerias  e organização 
dos grupos de governança local.

- Plano de Governança em execução.
- Demandas de ações locais  e 

comprometimento do Articulador Local com 
o Projeto ArticulaFito

- Adaptação da plataforma do EAD para os 
beneficiários do projeto.

Devido a pandemia da COVID 19 as atividades 
de intercâmbios presenciais ainda são um 

desafio na execução do projeto.

Implementar o 
Programa 

Bioeconomia Brasil – 
Sociobiodiversidade

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               

MAPA

1. Execução do TED nº 20/2019 (aditivado em 2021) 
firmado entre a SAF/Mapa e a Fiocruz para estruturar 

arranjos institucionais e produtivos que utilizem plantas 
medicinais como base para alimentos, cosméticos e 

fitoterápicos, impulsionando a promoção da saúde, o 
acesso a mercados e o desenvolvimento local no contexto 

da bioeconomia.
- Lançamento do canal ArticulaFito, em parceria com a 
Fiocruz, para realização de Oficinas de Capacitação em 
ambiente virtual com o objetivo de realizar eventos de 

capacitação de agricultores familiares, representantes de 
comunidades tradicionais, pequenos produtores, 

extrativistas, indígenas, agentes de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, profissionais de saúde, profissionais de 

educação, pesquisadores, entre outros. 
- Diálogos com instituições estratégicas para o apoio aos 

Arranjos Institucionais  nas regiões de abrangência do 
Projeto, realizados

- Diálogos para a estruturação do desenho dos grupos de 
governança regional e territorial, com apoio de lideranças 

locais e instituições, realizados 
- Plano de Governança elaborado

- Termos de Referência com Perfil dos dos articuladores, 
elaborado

- Formalização dos Grupos de governança, iniciado
- Diálogos para a realização de intercâmbios e visitas 

técnicas para a troca de experiências com 
empreendimentos da agricultura familiar, iniciado

Mapeamento de Instituições e empreendimentos para a 
realização de visitas técnicas e intercâmbios, iniciado

- Mapeamento de eventos nacionais e internacionais para 
promover intercâmbios, iniciado

- Encontro com potenciais articuladores Locais durante a 
Green Rio , realizado

- Diálogos com vistas a estruturação de Parceria 
institucional com a Embrapa para o apoio à apoio à criação 

de um cadastro nacional de coleções de plantas  
aromáticas,   condimentares   e   medicinais,  iniciada

- Diálogos com vista a estruturação de parceria estratégica 
institucional com a Embrapa , para o apoio atividades 

voltadas à impelmentçào de Unidades Demosntrativas, 
iniciada

- Parceria com o Portal Saberes da Floresta, do Sistemat 
Floestal Brasileiro, para ao Apoio à Capacitação em EAD, 

realizada

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasBIOECONOMIA
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INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Apoiar ações de estruturação  das 
cadeias produtivas de plantas 
medicinais, aromáticas, 
condimentares, de azeites e chás 
especiais

Ações de apoio às cadeias 
produtivas implementadas

- Capacitações virtuais nas temáticas organização  social  e  
produtiva,  associativismo,  cooperativismo, regularização 
sanitária, boas práticas de manejo, produção e 
beneficiamento, gestão do negócio, financeira, comercial e 
da produção, realizadas
- Assessorias dirigidas para a superação de gargalos dos 
empreendimentos mapeados, realizadas (GTAE e 
FM_VoltaRedonda)
Projeto Pedagógico das Capacitações em EAD, elaborado e 
validado pelos parceiros do Portal da Floresta/SFB.
- Produção de conteúdo a serem inseridos na Plataforma 
do SFB, iniciado
- Implementação de Sistemas Agloflorestais para o apoio 
da cadeia produtiva da Castanha, na Aldeia Koyakyty/PA, 
em parceria com o Ideflor -Bio na região do Sul e sudeste 
do Pará, iniciada

- Realização das capacitações realizadas e com amplo material 
de apoio aos beneficiários do projeto e público em geral, no 
Facebook e Youtube.
- Formalização/legalização dos empreendimentos que 
receberam as assesssorias dirigidas.
- Projeto EAD realizado.
EAD terá início em março/2022.
- Parceria com Ideflor/Bio realizada para a capacitação no sul 
e sudeste do Pará.

O maior desafio foi o público beneficiário do 
projeto se adpatar a capacitação virtual e não 
a presencial, como estavam acostumados a 
receber pelas entidades de assitência técnica.
Uma maior parcerias com agentes públicos 
locais para apoio aos empreendimentos.
Apesar do curto tempo para a elaboração do 
projeto pedagógico, o mesmo foi elaborado e 
pactuado com o parceiro antes da data 
prevista.
Coonteúdo de qualidade e que apresente as 
questões apontadas pelo beneficiários de 
uma forma clara e objetiva.
Capacitações presenciais começaram a ser 
realizadas porém com maior atenção e num 
ritmo mais lento devido a pandemia de 
COVID 19.

Número de pesquisas 
apoiadas

Apoiar ações de pesquisa, inovação e 
extensão para produção e 
processamento de plantas 

medicinais, aromáticas e seus 
derivados para a diversificação da 

cultura fumageira

Todos os biomas MAPA

Fortalecimento, ampliação e 
inovação nas cadeias produtivas 

de plantas medicinais, 
aromáticas, de azeites e chás 

especiais

Implementar o 
Programa 

Bioeconomia Brasil – 
Sociobiodiversidade

Promover de alianças 
produtivas entre setores 

de alimentos e saúde 
para cadeias produtivas 

de Ervas Medicinais, 
Aromáticas, 

Condimentares, Azeites e 
Chás Especiais do Brasil

Oferta de arranjos alternativos à cultura do tabaco com a 
inserção de agricultores familiares nas cadeias produtivas de 

plantas medicinais, aromáticas, bioativas e seus derivados
- apoio à elaboração e submissão de novas propostas 

brasileiras para o Programa SIPAM. No final de 2021 foi 
recebido a proposta para reconhecimento do Sistemas 

Tradicionais e Agroecológicos de Erva-mate na Floresta com 
Araucária, ecaminhado pelo Centro de Desenvolvimento e 

Educação dos Sistemas Tradicionais de erva-mate.
- Convênio firmado com o Consórcio CDS Jacuípe  cujo objeto 

prevê a elaboração de dossiê técnico-científico e plano de 
salvaguarda para a patrimonialização associados ao 

extrativismo do licuri e caprinovinocultura.
- Elaboração de documento técnico contendo diretrizes e 
sugestão de mecanismos de apoio do governo federal às 

iniciativas locais de elaboração de proposições ao 
reconhecimento SIPAM, a ser entrgue no primero sementre 

de 2022.
No âmbito do Fortalece Sociobio 2021 foram fimados quatro 

convênios com consórcios públicos cujo objeto visa o fomento 
e a promoção de conservação dinâmica de sistemas agrícolas 
tradicionais através de ações como fortalecimento de cadeias 

produtivas, apoio a estratégias de acesso a mercados, 
capacitação e divulgação de boas práticas, entre outros. 

Consórcios apoiados: Consórcio Público de Desenvolvimento 
Sustentável do Território da Bacia do Jacuípe - BA; Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Lagos 
Maranhenses - MA; Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento sustentável da Região dos Campos de Cima 
da Serra - RS; Consórcio intermunicipal Multifinalitário dos 

Municípios da Amurel - SC.
Elaboração de documento contendo estudo técnico para 

sugestão de modelos de editais para contratação ou 
cooperação técnica de organizações não governamentais e 

redes de pesquisa, considerando as linhas de atuação do 
programa Bioeconomia Brasil - Sociobiodiversidade"

Continuidade do instrumento para execução 
da segunda etapa do projeto está sujeito a 

restrições orçamentárias.
"Implementação de instrumento de 

operacionalização para o apoio à elaboração 
de novas propostas brasileiras ao Programa 

SIPAM, estabelecendo parcerias com 
Organizações da Sociedade Civil e institutos 

de pesquisa.
Divulgação e comunicação sobre o programa 

SIPAM para a sociedade brasileira, em 
especial para o público alvo."

Elaboração e implementaçõ de parcerias com 
institutos de pesquisa e organizações da 
sociedade civil para apoio à conservaçao 

dinâmica de sistemas agrícolas tradicionais, 
incluindo apoio à execução de ações 

previstas em planos de ação para 
conservação dinâmica de sistemas agrícolas 

reconhecidos pelo Programa SIPAM. 

Finalização do projeto com a Universidade de Santa Cruz 
do Sul – UNISC para o desenvolvimento de arranjo 
institucional, produtivo e de comercialização para 

pesquisa, inovação e extensão nas cadeias de plantas 
medicinais, aromáticas bioativas e seus derivados como 
estratégia de diversificação da fumicultura na região do 

Vale do Rio Pardo, no Estado do Rio Grande do Sul. 
1. Elaboração do documento "Guia para elaboração de 

propostas ao reconhecimento internacional de Sistemas 
Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial: Orientação 

aos postulantes"
2. Lançamento do Programa Fortalece Sociobio 2021
3. Contratação de consultoria técnica especializada.

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasBIOECONOMIA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Realizar o levantamento do potencial 
de Roteiros da sociobiodiversidade 
nos biomas brasileiros 

Contratação de consultoria técnica especializada

Foram realizados estudos e diagnósticos para levantamento 
do potencial de roteiros da sociobiodiversidade nos biomas 
brasileiros através da contratação de consultoria 
especializada. Os seguintes documentos foram elaborados: 
1. Documento técnico contendo levantamento de produtos 
oriundos de iniciativas habilitadas nas 1ª e 2ª edições do 
Prêmio BNDES de Boas Práticas para Sistemas Agrícolas 
Tradicionais, sejam eles oriundos de produção agropecuária 
ou de extrativismo, florestal ou pesqueiro, e seus potenciais 
para agregação de valor.
Encontra-se atualmente em desenvolvimento o produto de 
consultoria: 
1. Documento contendo levantamento e análise comentada 
sobre arranjos institucionais, produtos da 
sociobiodiversidade e comunidades rurais (contemplando 
agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, e 
pequenos e médios produtores) com potencial para 
estabelecimento ou apoio de Roteiros da Sociobiodiversidade 
na região Norte e Nordeste, a ser entregue no primeiro 
semestre de 2022.

Ampliar a identificação de roteiros da 
sociobiodiversidade para os demais 
biomas/regiões do país.

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

Diagnóstico de acesso ao Pronaf realizada

Elaboração de metodologia/protocolo para análise anual 
do acesso ao crédito Pronaf voltado ao fortalecimento da 
sociobiodiversidade

Aperfeiçoamento da modalidade Pronaf Bioeconomia

Aumento do financiamento e crédito para o fortalecimento 
da sociobiodiversidade através do acesso ao Pronaf 
bioeconomia. Em 2021 foram realizados 1917 contratos de 
investimento nesta modalidade, totalizando R$ 
127.094.036,76 

Desenvolvimento de metodologia e 
estratégias para a divulgação de informações 
a cada plano safra, de forma a aumentar 
continuamente o acesso ao financiamento e 
crédito para o fortalecimento da 
sociobiodiversidade
Desenvolvimento de metodologias e 
estratégias para apoio a iniciativas coletivas 
de acesso ao Pronaf Bioeconomia. 

MAPA

Contratação de consultoria técnica especializada

Lançamento do Programa Fortalece Sociobio 2021

1. Elaboração de produtos de consultoria contendo sugestões 
de instrumentos de operacionalização e metodologia de 

apoio para implementação de roteiros da 
sociobiodiversidade. Os produtos abordam as seguintes 

metodologias e estratégias de implementação:
I. Endereçamento de emendas parlamentares para os eixos III 

e IV do Programa Bioeconomia
II. Realização de parcerias com o setor empresarial para o 

apoio e fortalecimento da sociobioduversidade
Outros dois produtos serão entregues em 2022

III. Documento Técnico contendo estudo técnico contendo 
sugestões de diretrizes, fundamentos e instrumentos de 

execução, para subsidiar a divulgação do programa e seus 
instrumentos de execução, a partir do eixo III – Roteiros da 

Sociobiodiversidade do Programa Bioeconomia Brasil 
Sociobiodiversidade

IV. Documento contendo estudo técnico para sugestão de 
modelos de editais para contratação ou cooperação técnica 
de organizações não governamentais e redes de pesquisa, 

considerando as linhas de atuação do Programa Bioeconomia 
Brasil – Sociobiodiversidade. 

2. Lançamento do Manual Operacional do Programa 
Fortalece Sociobio 2021.

Contratação de seis projetos, via convênio, beneficiando 
diretamente 3006 agricultores familiares, pequenos e médios 

produtores rurais e povos e comunidades tradicionais.

Implementação das estratégias sugeridas nos 
produtos de consultoria para apoio à 

implementação e/ou fortalecimento de 
roteiros da sociobiodiversidade;

Implementação de instrumentos de 
operacionalização específicos para apoio ao 

estabelecimento e/ou fortalecimento de 
roteiros da sociobiodiversidade

Divulgação do conceito "roteiros da 
sociobiodversidade " e do eixo III - Roteiros 

da Sociobiodiversidade do Programa 
Bioeconomia Brasil - sociobiodiversidade.

Inmplementar o 
Programa 

Bioeconomia Brasil - 
Sociobiodiversidade

Estabelecer metodologias para a 
implementação dos Roteiros da 

Sociobiodiversidade

Diagnósticos e 
metodologias elaborados

Estruturação dos roteiros 
integrados da 
sociobiodiversidade

Todos os 
biomas 

Estruturar Roteiros de 
integração em torno de 
produtos e atividades da 
Sociobiodiversidade para 
valorização da 
diversidade biológica, 
social e cultural brasileira

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasBIOECONOMIA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Estabelecer instância de governança 
para recepção, avaliação e 
encaminhamento dos Sistemas 
Agrícolas Tradicionais brasileiros

Instâncias de governança 
criada

em 2021 esteve em funcionamento, no âmbito do MAPA, 
o Grupo de Trabalho Técnico com a finalidade de discutir e 
sugerir protocolos de funcionamento do programa 
internacional Globally Important Agricultural Heritage 
Systems (GIAHS) da FAO no Brasil.

Como resultado deste GTT foram elaboradas duas minutas de 
portarias interministeriais a serem publicadas conjuntamente 
por MAPA e Mtur:
A primeira portaria "Institui o Secretariado Nacional e os 
procedimentos para a submissão de propostas brasileiras ao 
programa internacional Sistemas Importantes do Patrimônio 
Agrícola Mundial da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura."
A segunda portaria "estabelece procedimentos para a 
avaliação técnica
das propostas brasileiras ao programa internacional Sistemas 
Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial da Organização 
das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura."

Elaborar instrumento de apoio para 
novas propostas de  Sistemas 
Agrícolas Tradicionais 

Número de novas 
candidaturas de Sistemas 
Agrícolas Tradicionais 
reconhecidas e apoiadas

Elaboração do documento "Guia para elaboração de 
propostas ao reconhecimento internacional de Sistemas 
Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial: Orientação 
aos postulantes"

Lançamento do Programa Fortalece Sociobio 2021

Contratação de consultoria técnica especializada. 

1. apoiar a elaboração e submissão de novas propostas 
brasileiras para o Programa SIPAM. No final de 2021 foi 
recebido a proposta para reconhecimento do Sistemas 
Tradicionais e Agroecológicos de Erva-mate na Floresta com 
Araucária, encaminhado pelo Centro de Desenvolvimento e 
Educação dos Sistemas Tradicionais de erva-mate.
2. Convênio firmado com o Consórcio CDS Jacuípe cujo objeto 
prevê a elaboração de dossiê técnico-científico e plano de 
salvaguarda para a patrimonialização associados ao 
extrativismo do licuri e caprinovinocultura.
3. Elaboração de documento técnico contendo diretrizes e 
sugestão de mecanismos de apoio do governo federal às 
iniciativas locais de elaboração de proposições ao 
reconhecimento SIPAM, a ser entregue no primeiro semestre 
de 2022.

Implementação de instrumento de 
operacionalização para o apoio à elaboração 
de novas propostas brasileiras ao Programa 
SIPAM, estabelecendo parcerias com 
Organizações da Sociedade Civil e institutos 
de pesquisa.
Divulgação e comunicação sobre o programa 
SIPAM para a sociedade brasileira, em 
especial para o público alvo.

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

Lançamento do Programa Fortalece Sociobio 2021

Contratação de Consultoria técnica especializada

1. No âmbito do Fortalece Sociobio 2021 foram firmados 
quatro convênios com consórcios públicos cujo objeto visa o 
fomento e a promoção de conservação dinâmica de sistemas 
agrícolas tradicionais através de ações como fortalecimento 
de cadeias produtivas, apoio a estratégias de acesso a 
mercados, capacitação e divulgação de boas práticas, entre 
outros. Segue a lista dos Consórcios apoiados:
Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do 
Território da Bacia do jacuípe - BA
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos 
Lagos Maranhenses - MA
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento sustentável da 
Região dos Campos de Cima da Serra - RS
Consórcio intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da 
Amurel - SC
2. Elaboração de documento contendo estudo técnico para 
sugestão de modelos de editais para contratação ou 
cooperação técnica de organizações não governamentais e 
redes de pesquisa, considerando as linhas de atuação do 
programa Bioeconomia Brasil - Sociobiodiversidade

Elaboração e implementação de parcerias 
com institutos de pesquisa e organizações da 
sociedade civil para apoio à conservação 
dinâmica de sistemas agrícolas tradicionais, 
incluindo apoio à execução de ações 
previstas em planos de ação para 
conservação dinâmica de sistemas agrícolas 
reconhecidos pelo Programa SIPAM. 

MAPA

Implementar o 
Programa

Bioeconomia Brasil –
Sociobiodiversidade

Fortalecimento e ampliação das 
políticas de apoio aos sistemas 
agrícolas tradicionais

Conservar a 
agrobiodiversidade, por 
meio do reconhecimento 
de sistemas agrícolas 
tradicionais e fomento a 
ações para a conservação 
dinâmica destes sistemas

Todos os biomas 
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OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Realizar o mapeamento e diagnóstico 
das demandas e potenciais de 
utilização das fontes renováveis de 
energias pea agricultura familiar

Diagnóstico elaborado Não há dados a informar. Não há dados a informar. Não há dados a informar.

Elaborar Plano de ação para 
implantação das ações de fomento 
ao uso de energias renováveis pela 
agricltura familiar   

Plano de ação elaborado Não há dados a informar. Não há dados a informar. Não há dados a informar.

Fomentar a ampliação de 
mercado aos produtos da 
sociobiodiversidade 
como forma de geração 
de renda às comunidades 
que atuam no segmento

Amazônia

Identificação dos produtos da 
agricultura familiar e da 
sociobiodiversidade  utilizando o 
cadastro do SENA - tipo 
Sociobiodiversidade

Número de selos emitidos

Promoção e ampliação do 
mercado para produtos da 
agricultura familiar e da 
sociobiodiversidade

MAPA Não há dados a informar. Não há dados a informar. Não há dados a informar.

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

Valor investido no PMPG 
(R$)
Número de produtos 
inseridos na política
Número de produtores 
beneficiados  

Alcance da segurança alimentar 
e nutricional da população da 
região, em especial da parcela 
em situação de vulnerabilidade 
e risco social até 2023

CONAB, MAPA

R$ 16,3 milhões investidos
15 produtos inseridos na PGPM-Bio
8.693 produtores beneficiados

Melhoria de renda e estímulo a oferta de 
produtos nativos, oriundos do extrativismo
Apoiar cadeias produtivas
Melhoria de renda e estímulo a oferta de 
produtos nativos, oriundos do extrativismo

Divulgação/capacitação para melhor acesso 
a Política
Questões de infraestura e logistca que 
atrapalham a comercialização
Divulgação/capacitação para melhor acesso 
a Política

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 Não há dados a informar. Não há dados a informar. Não há dados a informar.

MAPA

Implementar o 
Programa

Bioeconomia Brasil –
Sociobiodiversidade

Ampliação do uso de fontes 
renováveis de energia na 
agricultura familiar

Promover a geração e o 
aproveitamento 
econômico e produtivo 
das fontes de energias 
renováveis

Todos os biomas 

Fortalecer 
instrumentos que 
garantam o mercado 
para produtos 
extrativistas que 
ajudem na 
conservação 
ambiental
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OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

Produção de madeira em 
tora pela concessões 
florestais (m³)

2021: 287.000 m3
Para os próximos anos, espera-se atingir 
1.089.489 m3 de madeira em tora

Área total concedida para 
manejo (ha)

2021: 1.269.282 ha
Chegar em 2023, a 5.349.929 ha de florestas 
concedidas

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

Iniciar as licitações das 5 Flonas 
estruturadas em conjunto com o BNDES 
em 2022, considerando que por integrarem 
o PPI será necessária a análise do TCU e os 
desafios de continuar o processo no 
período eleitoral

Foram realizados eventos virtuais bem como 
estudos e levantamentos acerca de temas como:
i) modelos de governança para a bioeconomia 
brasileira em âmbito federal; e 
ii) programas e projetos 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 estão disponíveis no site do 
projeto ODBio.

Espera-se a continuidade na realização de eventos 
assim como na elaboração de estudos e 
levantamentos acerca de temas como: 
i) modelos de governança para a bioeconomia 
brasileira em âmbito federal; e 
ii) programas e projetos mobilizadores orientados 
por missão para a bioeconomia brasileira. 
Dessa forma, espera-se na próxima etapa do 
Projeto ODBio a definição dos modelos de 
governança e de programas e projetos a serem 
apoiados.

A governança é um dos principais desafios 
para a bioeconomia brasileira, tendo em 
vista haver tanto sobreposições quanto 
lacunas nas políticas e ações para seu 
desenvolvimento. Um dos desafios do 
projeto ODBio é a definição dos modelos 
de governança que possam mobilizar os 
diversos atores da bioeconomia brasileira. 
Além disso, outro desafio é a identificação 
de projetos que serão apoiados. 

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

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

SFB/MAPA
Número de florestas concedidas no 
período

Valoração da floresta 
preservada e ampliação de 
investimento privado em 
atividades da bioeconomia

Promover o manejo 
florestal sustentável 
nas Florestas 
Nacionais

Ampliar a produção 
madeireira proveniente 
de concessões públicas 
federais 

Amazônia Legal

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasBIOECONOMIA



OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO BIOMAS METAS 2020-2023 INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS
INSTITUIÇÕES 

RESPONSÁVEIS
ATIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS DESAFIOS

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

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

Estruturar e dinamizar 
Arranjos Produtivos 
Locais (APLs) com 

vocação para 
aproveitamento de 

recursos agroflorestais

Promover modelo 
econômico 

complementar por 
meio da melhoria do 

ambiente de negócios 
e do 

desenvolvimento 
sustentável

Codevasf

Fortalecimento de técnicas de 
manejo florestal com vistas a 

revitalização de bacias 
hidrográficas

Nº de APLs estruturadasImplementar 75 APLsTodos os biomas 

33 APLs
1) Apicultura: 20 APLs (BA, MG, PE, SE, AL, PI, MA, 

GO, DF)
Estruturação da cadeia produtiva da apicultura na 

área de atuação da Codevasf, objetivando o 
desenvolvimento regional através da geração de 

trabalho e renda, com incentivo à adoção de 
práticas de conservação ambiental.

2) Açaí extrativismo: 2 APLs (AP e PA)
Estruturação da cadeia extrativista do açaí, 

objetivando o desenvolvimento regional através da 
geração de trabalho e renda, com incentivo à 

adoção de práticas de conservação ambiental nas 
áreas de extração.

3) Frutos nativos extrativismo: 3 APLs (BA e MG)
Estruturação das cadeias extrativistas dos frutos 
nativos, objetivando o desenvolvimento regional 

através da geração de trabalho e renda, com 
incentivo à adoção de práticas de conservação 

ambiental nas áreas de extração.
4) Caprinovinocultura: 8 APLs (BA, PE, PI e MA)

Estruturação da cadeia produtiva da 
caprinovinocultura, objetivando o desenvolvimento 

regional através da geração de trabalho e renda, 
com incentivo à adoção de práticas 

conservacionistas de manejo da vegetação nativa 
nas áreas de pastoreio.

1) Apicultura: manutenção de espécies nativas 
para a formação de pasto apícola e consequente 

preservação da vegetação nativa.
2) Açaí extrativismo: manejo sustentável das áreas 

de açaí, com preservação da vegetação nativa.
3) Frutos nativos extrativismo: manejo sustentável 
das áreas de extrativismo dos frutos nativos, com 

preservação da vegetação nativa.
4) Caprinovinocultura: manejo sustentável da 

caatinga e preservação de espécies nativas 
forrageiras nas áreas de pastoreio utilizadas pelos 

caprinos e ovinos.

1) Aceitação e conscientização dos 
produtores rurais e/ou extrativistas quanto 
à mudança de hábitos e adoção de práticas 

conservacionistas e de preservação do 
meio ambiente, assim como seus reflexos 

na sustentabilidade e no desempenho 
econômico da atividade produtiva.

2) Acompanhamento e fiscalização da 
efetiva adoção das práticas 

conservacionistas pelos produtores e/ou 
extrativistas apoiados pela empresa.

3) Definição de indicadores que mensurem 
de forma objetiva os resultados das ações 

implantadas.

O programa "Cadeias Produtivas da Bioeconomia 
MCTI" foi instituido pela Portaria MCTI nº 
3.877/2020. O Programa tem tem o intuito de 
aplicar Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação 
Científica para a agregação e retenção de valor 
junto às cadeias produtivas da bioeconomia 
brasileira, utilizando esse ativo de forma racional e 
sustentável e possibilitando a geração de 
conhecimentos, de riquezas e a melhoria de 
qualidade de vida das populações.
Em 2021 foi constituído o seu Comitê Gestor 
(Portaria SEPEF/MCTI nº 4.606/2021) e definidos 
os critérios de elegibilidade e seleção de projetos.
Os projetos piloto contratados em 2020, no valor 
aproximado de R$ 5,6 milhões, tiveram suas 
atividades iniciadas e trabalham com quatro 
cadeias produtivas.

Espera-se, ao longo de 2022, várias atividades em 
cumprimento das metas estabelecidas nos planos 
de trabalho dos projetos piloto contratados.
Há a previsão de lançamento de Chamada Pública 
do Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia 
MCTI ainda em 2022.

Obtenção de recursos financeiros, 
incluindo a liberação de recursos de fundos 
setoriais como o FNDCT, em apoio a 
Chamadas no Programa "Cadeias 
Produtivas da Bioeconomia MCTI". 

Informações a serem preenchiadas pelas instituições parceirasBIOECONOMIA


