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Desafios do combate ao desmatamento, incêndios florestais e outros ilícitos ambientais em 
tempo da COVID-19 na Amazônia 

 
 

 
 

Amazônia, setembro de 2020 
 
 
 Caros leitores, 
 
 
 Os anos de 2019 e 2020 trouxeram desafios importantes para a região. Os números 
do sistema de monitoramento do desmatamento (PRODES) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), indicam que embora nem todos os Estados sofreram de 
aumento do desmatamento em 2019, no âmbito regional houve ocorreu um acréscimo 
de 30% em relação à 2018, acompanhando assim a tendência de alta que vinha sendo 
registrada desde 2012, más em números muito abaixo das taxas de 2004 a 2008. Os 
alertas de desmatamento de 2020 para a região mostram um ligeiro aumento nos meses 
de maio e junho em relação ao ano anterior e uma redução significativa nos meses de 
julho, agosto e setembro. Entretanto, mesmo com essas tendência e números, os 
incêndios florestais têm aumentado significativamente, tal como é o caso dos focos de 
calor identificados pelo INPE no mês de agosto de 2020 em relação ao mesmo mês dos 
dois anos anteriores e pelas constatações in-loco realizadas pelas nossas brigadas de 
combate aos incêndios em alguns Estados da Amazônia. 
 
 
 Esta dinâmica e tendências tem intensificado as análises e reflexões conjuntas dos 
Governadores e equipes técnicas. Após algumas décadas de esforços continuados na 
implementação de Planos de Combate ao Desmatamento Ilegal e incêndios Florestais, 
da implementação de exitosos planos de conservação, da criação de áreas protegidas e 
da construção de uma das bases jurídicas mais amplas e completas para a conservação 
do meio ambiente, por que os vilões da ilegalidade continuam presentes e com 
tendência de crescimento? Certamente são muitas as variáveis a considerar na 
formulação de uma resposta, mais há uma questão que expressa o nosso consenso: em 
todo este tempo a valorização da floresta em pé tem sido insuficiente, os esforços e 
custos da conservação e da produção de bases sustentáveis tem sido em geral assumidas 
pelos próprios produtores e a disposição a pagar por produtos de origem sustentável 
não tem se refletido suficientemente no preço desses produtos. A dinâmica do “modelo 
usual de negócios” tem sido muito maior e tem sufocado as iniciativas piloto vinculadas 
a um novo modelo de desenvolvimento que seja apropriado para a região e que valorize 
a sua vocação florestal. Essas iniciativas piloto não têm atingido a escala e volume de 
investimentos que são essenciais para um câmbio do modelo de desenvolvimento na 
Amazônia.  
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 Tendo assumido o compromisso de tolerância zero à ilegalidade ambiental, temos 
feito um esforço conjunto de mobilização das nossas estruturas institucionais para 
combatê-la. Os esforços de coordenação possibilitados pela consolidação da Força 
Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas e com a instalação do Consórcio 
Interestadual da Amazônia Legal tem facilitado a ação coordenada numa escala sem 
precedentes, intensificando as ações de cooperação interna, de fortalecimento das 
estruturas de inteligência, a participação interinstitucional envolvendo outros setores 
dos Governos Estaduais e a maximização do uso da tecnologia disponível. O advento da 
pandemia e as limitações de mobilização das forças de responsabilização do 
desmatamento ilegal e incêndios florestais aumentou significativamente o tamanho do 
desafio e tem exigido a busca de soluções e o uso de criatividade para podermos cumprir 
com os nossos compromissos de redução de emissões. 
 
 
 Ratificamos o nosso compromisso de redução de emissões e de tolerância zero à 
ilegalidade e estamos iniciando o desenho de ações que possam nos permitir intensificar 
a transição para uma economia de baixas emissões. A COVID-19 e os seus efeitos 
econômicos, incluindo o aumento da demanda de commodities, tem criado as condições 
ideais para o avanço da ilegalidade. Estamos cientes de que é necessário encontrar 
soluções e respostas para a dinâmica econômica, dentro de um modelo que nos permita 
reduzir significativamente os nossos índices de pobreza, e isto somente será possível se 
em conjunto com todos os nossos parceiros podemos efetivamente implementar 
mecanismos de curto prazo que permitam a valorização da floresta em pé com um fluxo 
significativo de investimentos. Manter a floresta em pé deve ser uma alternativa 
econômica para a Amazônia. 

 
 
 

Gladson Cameli, Governador do Acre 
Waldez Goes, Governador do Amapá 

Wilson Lima, Governador do Amazonas 
Flavio Dino, Governador do Maranhão 

Mauro Mendes, Governador do Mato Grosso 
Helder Barbalho, Governador do Pará 

Marcos Rocha, Governador de Rondônia 
Antônio Denarium, Governador de Roraima 
Mauro Carlesse Governador do Tocantins 
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O desafio Amazônico 
 
A Amazônia Legal compreende uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Centro da 
maior biodiversidade do planeta, a região também enfrenta desafios peculiares e únicos da maior 
floresta tropical do mundo.  
 
Apesar de toda a riqueza que abriga ainda é um desafio converter essa riqueza em bem estar social. No 
lastro do desenvolvimento, aspectos como a conscientização social sobre a relevância da preservação da 
floresta se chocam com a realidade dos baixos índices de desenvolvimento humano (IDH), dos conflitos 
sociais e agrários e ainda da insistência de criminosos em explorar ilegalmente a floresta.  
 
É contra todas essas adversidades, muito mais complexas quando olhadas em proximidade, que os 
estados membros da Força Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas vêm trabalhando, buscando 
uma economia sustentável e que gere desenvolvimento inclusivo.  
 
“É preciso lembrar que em muitas áreas da Amazônia a gente ainda discute acesso à comunicação, 
acesso à água e ao saneamento básico. Estamos com uma mentalidade de uma economia para o século 
21, mas ainda temos que enfrentar problemas do século 18” – explica o secretário de Meio Ambiente do 
Amazonas, Eduardo Taveira, referindo-se às particularidades dos problemas da região que nem sempre 
são vistos por quem olha a região com olhos externos. 
 
 
 

 
Box 1: 
Evolução da ocorrência de focos de calor 
 
O registro histórico dos focos de calor nos últimos 10 anos demonstra que houve um aumento contínuo a partir de 2014. 
Alguns desses focos, como os registrados no estado de Mato Grosso, foram ampliados pelas condições climáticas mais secas 
dos últimos 30 anos. 
  

Registro de focos de incêndio na Amazônia Legal 
 

 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, 2020. 
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Guerra contra o fogo 
 
O problema do fogo na Amazônia não é recente. O fogo faz parte da cultura dos povos ancestrais que 
vivem na região, usado para eventos como a caça e a agricultura de subsistência há milhares de anos. O 
que ocorre hoje, no entanto, destoa desses interesses. 
 
Os incêndios criminosos têm sido usados para um processo de limpeza de áreas após o desmate, 
promovido por pessoas que agem na ilegalidade. Apesar da grande dimensão da floresta Amazônica, os 
estados têm investido recursos humanos e recursos econômicos para o combate aos incêndios. Nos 
Estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima no ano de 2020 estão sendo envolvidas mais 
de 3 mil pessoas nas ações de combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. Somadas, as multas 
ambientais aplicadas neste ano, já superam mais de R$ 1 bilhão. Foram aprendidas 122 máquinas de 
grande porte, 148 veículos, 42 armas de fogo, 65 mil litros de combustível, 6 mil metros cúbicos de 
madeira e outros 368 itens utilizados para desmatamento e queimadas. Mais de 150 pessoas foram 
encaminhadas para responder judicialmente. 
 
Os estados vêm trabalhando para enfrentar os focos de incêndios. Entre os desafios enfrentados, além 
das limitações financeiras e de logística, aspectos como o uso dos produtos químicos e técnicas inovadoras 
de combate aos incêndios ainda precisam avançar no país. No Brasil, por exemplo, ainda não se faz uso 
de retardantes de chamas, que apresentam uma boa eficiência no combate à incêndios de grandes 
proporções, como acontece em outros países.  
 

 
Box 2 
Apoio da Operação Verde Brasil 2 
 
Com a Operação Verde Brasil II, os estados receberam o reforço de fiscalização liderado pelo exército brasileiro. Na segunda 
fase foram apreendidas mais de 8 mil toneladas de minerais (ouro, manganês, pedras preciosas). Mais de 98 mil hectares 
foram embargados e mais de 3 mil multas aplicadas.  Além disso, 29,5 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos e 
mais de 33 mil ações executadas, entre inspeções, patrulhas navais e terrestres, vistoria, revistas e fiscalizações. 
 
Fonte: MOURÃO, Hamilton. Texto do Tweet. Brasília, 21 de setembro 2020. 
 

 

Evolução da cobertura da terra desde 1985 
 

 
Fonte: Mapbiomas, 2020. Em: https://mapbiomas-br-site.s3.amazonaws.com/Infograficos/Colecao5/MBI-Infografico-

amazonia-5.0-BR.jpg. Acesso em 30.09.2020. 

https://mapbiomas-br-site.s3.amazonaws.com/Infograficos/Colecao5/MBI-Infografico-amazonia-5.0-BR.jpg
https://mapbiomas-br-site.s3.amazonaws.com/Infograficos/Colecao5/MBI-Infografico-amazonia-5.0-BR.jpg
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Box 3 
Distribuição da cobertura do solo na Amazônia em 2019 
 

 
Fonte: Mapbiomas, 2020. Em: https://mapbiomas-br-site.s3.amazonaws.com/Mapa_Mapbiomas_2019_Col5_Amazonia.pdf. Acesso em 
30.09.2020. 

 

 
 

 
Box 4 
O desmatamento e soluções de mercado 
 
“Tenho total convicção de que não podemos voltar aos altos índices de desmatamento, assim como conseguimos dominar a 
inflação, a mesma atitude deve nos guiar no combate ao desmatamento...” 
 
“O desmatamento hoje está concentrado em grandes e medianas áreas e não estamos falando de pequenos desmatamentos 
ocorrendo espalhados no território. 70% do desmatamento ocorre entre grandes propriedades. Em 75% desses casos é 
possível identificar o responsável, fazendo cruzamento com os dados de registro de CAR. Como no Brasil somente pode se 
desmatar com autorização, fazendo um cruzamento dessas autorizações e as ocorrências efetivas, encontramos que 95% do 
desmatamento é ilegal. É essa ilegalidade que realmente devemos combater”. 
 
“Se analisarmos os dados de 2019, menos de 50 mil propriedades no Brasil tiveram pelo menos um desmatamento 
detectado, representando assim menos de 1% das propriedades. Isto significa que a maioria das propriedades no Brasil não 
estão desmatando, porém os efeitos da ação de poucos podem gerar impactos no clima, nos padrões de chuva e está 
afetando a imagem do país, com possíveis repercussões na comercialização dos nossos produtos”.  
 
“É compreensível que ante as notícias de aumento do desmatamento surjam sugestões para que as empresas evitem a 
concretização de negócios ou que boicotem produtos da Amazônia. Mas essa não é a solução, pelo contrário, o ideal é fazer 
mais negócios com a Amazônia, mas com foco em quem produz com responsabilidade, assim promoverá o aumento da 
produção de origem sustentável. Apoiar a produção de origem sustentável é uma medida eficaz para coibir a ilegalidade e 
evitar que esta ilegalidade se amplie significativamente na região. Fazer negócios com a Amazônia e apoiar a produção 
sustentável e rastreada é uma das formas mais eficazes de valorizar a floresta em pé e fazer com que a própria dinâmica 
econômica opere para reduzir a ilegalidade”. 
 
Tasso Azevedo 
Coordenador Geral do MapBiomas 

https://mapbiomas-br-site.s3.amazonaws.com/Mapa_Mapbiomas_2019_Col5_Amazonia.pdf
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Táticas adotadas nos Estados 
 

 
Acre 
 
A Operação Focus II envolve ações de comando, controle e 
fiscalização ambiental de desmatamentos, queimadas e 
exploração ilegal de madeira. Com a parceria do Programa REM 
(REDD Early Movers), financiado pela República Federal da 
Alemanha e pelo Reino Unido por meio do KfW (Banco de 
Desenvolvimento da Alemanha), no âmbito do Projeto Redução 
de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que visa ações de 
comando e controle no combate aos desmatamentos ilegais. 
Ações de orientação, sensibilização, educação e difusão 
ambiental também estão sendo realizadas para os produtores 
rurais quanto à proibição do uso do fogo, principalmente em 
função da pandemia, destacando que o quadro da COVID-19 se 
agrava pelo efeito da fumaça.  

 
“No Acre, criamos o centro integrado de geoprocessamento e 
monitoramento ambiental, para subsidiar com dados as equipes 
que vão à campo nas regiões de floresta e as prefeituras para o 
monitoramento das queimadas urbanas. Estamos no dia do 
homem do campo, mas também atuando com a população da 
cidade” 
 
Israel Milani 
Secretário de Meio Ambiente 
 
 
 

Foto: Pedro Devani 
 

 

Fotos: Phillippe Gomes 
 

 
 
 
 

 
Amapá 
 
Por meio do Plano de Prevenção e Controle do 
Desmatamento e Queimadas atuam com ação integrada 
das instituições estaduais de forma a fortalecer o combate 
ao desmatamento. Em 2020 o estado lançou um novo 
portal de Sistemas Ambientais. A ferramenta integra ações 
de transformação tecnológica dos processos de 
licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental. O 
objetivo é dar agilidade e controle aos serviços como 
definição de prazos e datas de entrega. A implantação do 
sistema faz parte do plano de informatização e 
modernização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 
 
“A Amazônia tem que ser vista de forma uniforme é 
integrada, mas respeitando as diferenças de cada estado. 
Essa integração de acontece entre os estados permite 
colocarmos a Amazônia como protagonista. Acredito que 
devemos executar o plano de atuação conjunta de estados, 
entes fiscalizadores e Governo Federal para o combate ao 
desmatamento. Vejo a prevenção como o melhor caminho 
do que o combate quando o crime de desmatamento está 
acontecendo” 
 
Robério Nobre 
Secretário de Meio Ambiente 
 
 
 
 
 



7 
 

Amazonas 
Com o programa Amazonas Mais Verde atua para a prevenção, 
a fiscalização e o combate ao desmatamento e queimadas; 
promoção de atividades produtivas sustentáveis; além da 
regularização fundiária. Com investimento de mais de R$ 30 
milhões visa promover melhorias no sistema de monitoramento 
da cobertura vegetal, com aquisição de novos equipamentos e 
apoio à estruturação e treinamento das forças de segurança que 
atuam na prevenção e no combate aos crimes ambientais. 
 
“Investir em atividades de baixo impacto ambiental é garantir a 
retomada econômica pós-Covid, acima de tudo, gerando renda 
para a população, em especial a população ribeirinha, a 
população tradicional indígena, pequenos e médios 
agricultores, agricultores familiares; gerando uma base de 
prosperidade e também de conservação ambiental” 
 
Eduardo Taveira 
Secretário de Meio Ambiente 

 
Foto: Pedro Devani 

 

 
Foto: Rell Santos 
 

Foto: Handson Chagas

 
 

 
Foto: Pedro Devani 

Maranhão 
O programa Maranhão sem Queimadas busca a 
sensibilização e a conscientização sobre os impactos das 
queimadas e incêndios florestais ao meio ambiente e 
prejuízos à saúde e qualidade de vida, a previsão legal 
inerente ao controle dessas práticas, bem como práticas 
sustentáveis e métodos de combate à queimadas e à 
incêndios florestais. A campanha visa, acima de tudo, 
resguardar as florestas e tentar extirpar, de todo modo, as 
queimadas. 
  
“Não há dúvida quanto à centralidade da agricultura, da 
pecuária, do agronegócio para a economia brasileira e para 
a vida do povo. Não podemos abrir mão do pequeno, do 
médio e do grande. Mas não pode ser feito de qualquer 
jeito, senão se anulam suas virtudes” 
 
Diego Rolim 
Secretário de Meio Ambiente 
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Mato Grosso 
O Governo estadual iniciou, em 2019, o mapeamento de toda a 
cobertura vegetal do Estado por satélites de alta resolução 
(tecnologia Planet) e incrementou os trabalhos da fiscalização 
ambiental com veículos, equipamentos, pagamento de diárias e 
melhoria de sistemas. O Estado declarou postura de tolerância 
zero aos crimes ambientais em todo território. Para isso, 
instalou, em 2020, o Comitê Estratégico para o Combate do 
Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e aos 
Incêndios Florestais (CEDIF-MT) com o objetivo de planejar e 
gerenciar as ações de comando e controle no Estado de forma 
estratégica e inteligente. Também foi iniciada a abertura de 
editais, por meio do Programa REMMT, para fomento às cadeias 
produtivas sustentáveis e valorização de povos indígenas e 
comunidades tradicionais, visando resultados de médio e longo 
prazos. 
 
Adotamos uma política de tolerância zero aos crimes ambientais 
em todo o Mato Grosso. Ainda assim, vivenciamos o trágico 
incêndio que atingiu o Pantanal neste ano. O fogo tem uma 
força que afronta até a nossa condição de humanos, e é por isso 
que precisamos voltar a falar das políticas públicas que podem 
converter a presença do homem de causadora desses eventos a 
uma presença eliminadora desses eventos” 
 
Mauren Lazzaretti 
Secretária de Meio Ambiente 

 

Fotos: Sema/MT 

Foto: Ascom Ideflor 

Foto: Ascom Ideflor 

 
 
Pará 
 
 
A macroestratégia, baseada no Plano Estadual Amazônia 
Agora, tem como metas a regeneração da vegetação em 
5,65 milhões de hectares até o ano de 2030 e regeneração 
de cobertura vegetal correspondente a 7,41 milhões de 
hectares para o ano de 2035. Integrando o plano, o 
programa “Amazônia Agora” é desenvolvido com base em 
quatro pilares estratégicos: redução imediata das taxas de 
desmatamento ilegal e queimadas, incentivo à produção e 
consumo sustentáveis, reflorestamento de áreas 
degradadas e captação de investimentos para o 
desenvolvimento de uma economia baseada em baixa 
emissão de carbono. O programa prevê ainda o 
investimento massivo em regularização fundiária, que 
permite aos proprietários de terras acesso a 
financiamentos para investir na produção. 
 
“Temos absoluta consciência de nossas responsabilidades 
com o equilíbrio do clima, com o Brasil e com o mundo, mas, 
acima de tudo, temos a consciência do que isso representa 
para nós que moramos aqui. Devemos fazer para o nosso 
bem estar e da população, porque aqui vivemos e somos os 
primeiros a sofrer as consequências, sejam positivas ou 
negativas” 
 
 
Mauro Ó de Almeida 
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
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Rondônia 
 
A Sedam realiza monitoramento diário sobre as áreas 
desmatadas e mais afetadas, reforçada pela Operação 
denominada Hiléia. Com essas informações em mãos, as regiões 
destacadas são priorizadas para o trabalho de educação 
ambiental. As coordenadorias da secretaria estão trabalhando 
integradas para um melhor resultado em 2020, com o objetivo 
de reduzir os focos de calor.  Com influência da prática antiga 
de queimada, utilizada para lavoura, muitos produtores não 
contam com um mecanismo alternativo para trabalhar o solo, 
utilizando então as queimadas intencionais. Durante os 
encontros, a Sedam reitera o processo de autorização para 
queimada legal, por meio do qual o produtor também contribui 
com o combate aos incêndios.  
 
“Percebemos que a educação ambiental, levada a sério, ainda é 
um elemento-chave. Sendo expansiva e envolvendo a população 
pelos diversos meios de comunicação e no contato pessoal, 
temos notado que tem surtido um bom efeito em relação às 
fiscalizações” 
 
Marcílio Lopes 
Secretário de Desenvolvimento Ambiental 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ascom Ideflor 
 

 
Foto: Cristino Martins 
 

 
Fotos: Cleiton Lopes 

 
 
 
 
 
 
 

Roraima 
 
Por meio do Programa Roraima Verde o estado trabalha 
com o objetivo de recuperar áreas degradas para 
agricultores familiares e indígenas, além de envolver 
diversos órgãos públicos em campanhas ambientais pela 
preservação da floresta. Especialmente para agricultores 
que além de recuperar áreas degradas ou antropizadas 
podem fazer reflorestamento ou cultivar frutíferas, visando 
também complementar a renda das famílias. Além disso, 
ocorrem fiscalizações por demanda dos órgãos de controle 
e de pessoas comuns e fiscalizações em processos 
licenciados.  
 
“Nossa gestão está preocupada com o desenvolvimento 
ligado à sustentabilidade. Por esse motivo, contamos com 
projetos que levam ao produtor rural a conscientização 
sobre a preservação do meio ambiente. Temos condições 
para monitorar todas as propriedades que cometem 
desmatamento ambiental ilegal e incêndios florestais” 
 
Ionilson Sampaio 
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos 
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Tocantins 
 
Atuamos sob os eixos de comando e controle e das ações de 
fomento e incentivos. Assim, buscamos aperfeiçoar o 
desempenho da gestão e sustentabilidade ambiental lado a lado 
com o desenvolvimento econômico. São aliados nesse processo 
o Projeto CAR/Tocantins Legal, fruto de convênio com o Fundo 
Amazônia, que está realizando um raio-X das propriedades 
rurais, identificando áreas de proteção, nascentes e passivos 
ambientais. Outro instrumento é o monitoramento ambiental 
via imagens cartográficas. A Plataforma de Compartilhamento 
de Informações possibilita a consulta de imagens resultantes do 
mapeamento por imagens de satélites que auxilia no 
monitoramento das áreas desmatadas do Tocantins. Além 
disso, há o investimento em pesquisa, por meio da implantação 
do Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo 
(CEMAF), em parceria com a Universidade Federal do Tocantins. 
O Centro desenvolve trabalhos técnico-científicos para suprir 
demandas principalmente na área de monitoramento 
ambiental.  
 
“Avançamos muito ao permitir projetos e ações de alinhamento 
das políticas públicas em relação às pautas dos estados da 
Amazônia. Quero reforçar o nosso alinhamento com as políticas 
públicas federais também e destacar que estamos cientes da 
necessidade de alcançar melhores indicadores, que é algo que o 
mundo todo espera do Brasil. Neste ano temos o problema 
adicional da pandemia, precisamos olhar as questões de 
ângulos diferentes e tivemos vários aprendizados em relação a 
isso. Estamos cientes que precisamos enfrentar um desafio de 
cada vez” 
 
Renato Jaime 
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
 

 
 
 

 
Foto: Naturantins 
 
Foto: Naturantins 
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O que fazer para apoiar os esforços de combate à ilegalidade ambiental? 
 
A avaliação realizada pelos Órgãos Ambientais sobre os Planos Estaduais de Combate ao 
Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais na Amazônia, que em alguns casos se encontram na 
terceira fase de implementação, tem nos permitido identificar os componentes que abordados 
de forma integrada e coordenada são essenciais para alcançar esse objetivo no marco das ações 
lideradas pelo setor ambiental. Subsídios importantes têm sido colhidos pelos Estados nos 
exercícios de avaliação do processo de implementação do Cadastro Ambiental Rural e do 
processo de licenciamento da agricultura de grande impacto, pecuária e manejo florestal 
madeireiro e não madeireiro.  
 
Uma avaliação mais ampla tem sido realizada com todos os setores de governo, onde o 
componente ambiental tem sido incorporado de forma transversal, e foi plasmado no Plano 
Estratégico 2019-2030 do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da 
Amazônia Legal. Este plano incorpora elementos essenciais para o processo de transição a uma 
economia de baixo desmatamento e incêndios florestais, comumente conhecida como de baixas 
emissões. Os quatro eixos previstos neste Plano são: a) economia verde, competitividade e 
inovação; b) integração regional; c) governança territorial e ambiental; e d) serviços públicos 
prioritários, governança e gestão pública. 
 
No que se refere as ações dos Órgãos ambientais para o combate ao desmatamento e incêndios 
florestais a nossa atuação e as nossas necessidades de investimento se concentram nos seguintes 
segmentos: 
 

a. Fiscalização e responsabilização do desmatamento ilegal, incêndios florestais e 
queimadas ilegais: com foco no fortalecimento das estruturas de monitoramento e uso 
da tecnologia de monitoramento da cobertura vegetal em tempo real, integração com os 
sistemas de inteligência e aprimoramento dos sistemas de responsabilização. 
 

b. Prevenção do desmatamento e incêndios em áreas de risco: (i) fortalecendo o sistema de 
regularização ambiental, incluindo desde o aprimoramento das bases de dados 
georreferenciadas até a orientação e educação ambiental do produtor; (ii) fortalecimento 
da presença dos estados para a construção de pactos com os agentes econômicos locais 
para o desenvolvimento sustentável oferecendo estabilidade jurídica e condições 
favoráveis para os investimentos; (iii) incentivando o desenvolvimento tecnológico em 
cadeias produtivas chave e promovendo a transferência de tecnologia e inovação para as 
atividades produtivas locais; (iv) promovendo investimentos produtivos de bases 
sustentáveis com mecanismos de pagamento por serviços ambientais que sejam efetivos 
e que possibilitem a chegada dos recursos ao produtor; e (v) promovendo a criação e 
ampliação de mercados para produtos de origem sustentável e a consolidação e aumento 
de parcerias público/privadas para apoiar o desenvolvimento de atividades produtivas de 
baixas emissões e livres de desmatamento ilegal. 
 

c. Combate aos incêndios florestais: (i) aprimorando os sistemas de geração de informação 
e os mecanismos de gestão da informação, fortalecendo as estratégias de ação 
interinstitucional integrada; (ii) criando brigadas integradas entre estados; e (iii) 
incentivando o uso de tecnologias e produtos para o combate aos incêndios. 
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d. Gestão da informação, planejamento e transparência: (i) mediante a adoção de 
procedimentos operacionais tecnológicos padronizados e estimular a participação de 
comunidades tradicionais e indígenas: (ii) consolidação das salas de situação integradas 
para oferecer respostas rápidas e remotas no combate às ilegalidades; e (iii) contribuir 
para a regularização fundiária de Unidades de Conservação e para a elaboração dos 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. 
 

e. Regularização ambiental e gestão territorial com foco em áreas de risco: mediante: (i) o 
apoio para a unificação da análise e validação do Cadastro Ambiental Rural, capacitação 
de técnicos e intercâmbio; (ii) construir as bases de referência que permitam a 
dinamização da análise e validação do Cadastro; (iii) desenvolver soluções para a adoção 
do ACR como instrumento para rastreamento da produção e certificação de produtos; (iv) 
modernização dos sistemas de licenciamento ambiental e aumento da transparência dos 
processos; e (v) desenvolvimento de planos regionais de regularização fundiária, com 
integração de bases de dados cartoriais, fundiárias, agrarias e ambientais, qualificando 
áreas de risco e utilizando sistemas de monitoramento, registro e avaliação capazes de 
retroalimentas às instâncias de decisão. 
 

f. Comunicação estratégica: Que permita mostrar os problemas e desafios do controle ao 
avanço do desmatamento e queimadas ilegais e a necessidade de uma ação integrada e 
conjunta para enfrentá-los, bem como combater o sentimento de impunidade ante os 
crimes ambientais na Amazônia. 
 

É essencial que o diálogo e desenho de propostas de apoio aos Órgãos Ambientais para o 
combate ao desmatamento e incêndios florestais seja discutido efetivamente com os próprios 
Estados. É louvável o esforço que diversos parceiros fazem para atrair investimentos, más os 
exercícios de avaliação realizados mostram que nem todas as soluções propostas são as mais 
apropriadas e que essa construção participativa é desejável para maximizar o benefício do uso 
dos recursos. 
 
Força tarefa pela Amazônia 
 
Estamos trabalhando, juntos, para encontrar caminhos que possam mudar esse círculo vicioso 
do desmatamento, da ilegalidade na Amazônia, para um círculo virtuoso, de desenvolvimento 
sustentável. 
 
Para que isso aconteça, precisamos que todos aqueles que podem, invistam e consumam 
produtos amazônicos produzidos de forma sustentável. Precisamos que o trabalho realizado 
dentro da lei seja valorizado. Ao deixar de consumir produtos brasileiros da Amazônia, por causa 
das ilegalidades cometidas por menos de 1% dos proprietários da região, todos aqueles cuja 
subsistência depende da floresta explorada de forma sustentável acabam sendo penalizados.  
É importante mencionar que não é proibido produzir dentro da Amazônia Legal, mas que é 
imprescindível que as leis ambientais que protegem a floresta sejam respeitadas. E é para isso 
que trabalhamos.  
 
Ainda existe um profundo desconhecimento, por parte do próprio Brasil e do mundo, dos 
processos que ocorrem na Amazônia. Tanto da composição da sua população, da sua matriz 
produtiva, das diferenças regionais que existem entre os estados e as soluções que podem ser 
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adotadas para resolver esses dois problemas: como conciliar conservação ambiental ao mesmo 
tempo em que propomos alternativas econômicas viáveis? Essa é a pergunta de ouro.  
 
Em muitos estados buscamos o equilíbrio entre atividades sustentáveis, de manejo, e de 
exploração mineral. Há uma pressão muito grande pelo uso da terra. Estamos em um momento 
da economia onde as commodities tem um valor muito alto, são a base da economia brasileira. 
E a expansão dessas áreas de desmatamento se dá para o uso da terra. Então, não dá para 
combater a ilegalidade sem perceber essa complexidade mais ampla.  
 
Precisamos sair dessa discussão simplificada da Amazônia, tratando apenas do aumento ou não 
de queimadas e desmatamento e ter uma ação mais profunda em relação às soluções para o 
desenvolvimento sustentável dessa região. Temos consciência e trabalhamos para mostrar aos 
produtores como se pode trabalhar o desenvolvimento econômico sustentável na região.  
 
Queremos ser vistos de forma uniforme e integrada que é como atuamos. Mas, ao mesmo 
tempo, é importante que nossas características individuais sejam respeitadas. É a integração 
entre os estados que nos permite colocar a Amazônia como protagonista. 
 
 


