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Lista de Siglas
ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
APP Área de Preservação Permanente
ATER Assistência Técnica e Extensão Rural
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
CAR Cadastro Ambiental Rural
CBM Corpo de Bombeiro Militar
CGCAP Comitê Gestor de Capacitação
CGPRO Coordenação Geral de Proteção
COIN
DEFRA
DFCD

Coordenação de Prevenção e Combate a
Incêndios
Department for Environment, Food and Rural
Affairs
Departamento de Florestas e Combate ao
Desmatamento

Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de
DIMAN
Conservação

DMIF Divisão de Monitoramento e Informações
EPI Equipamento de Proteção Individual
FFMMCCB
FIP-CAR

Fundo Fiduciário de Mitigação da Mudança
do Clima no Cerrado Brasileiro
Forest Investment Program - Cadastro
Ambiental Rural

FUNATURA Fundação Pró-Natureza
GT-PNMIF

Grupo de Trabalho da Política Nacional de
Manejo Integrado do Fogo
Grupo de Trabalho Técnico - Redução de

GTT-REDD+ Emissões provenientes do Desmatamento e
da Degradação Florestal

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade

IEF-MG

Instituto Estadual de Florestas de Minas
Gerais

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
MMA Ministério do Meio Ambiente
MIF Manejo Integrado do Fogo
MOP Manual Operacional do Projeto
OCDE

Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico

ODP Objetivo de Desenvolvimento do Projeto
OEMA Organização Estadual do Meio Ambiente
ONG Organização Não Governamental
PAC Plano Anual de Capacitação de Pessoal
PARNA Parque Nacional
PCT Povos e Comunidades Tradicionais
PM-MA Polícia Militar do Maranhão

PNMC Política Nacional sobre Mudança do Clima
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Política Nacional de Manejo Integrado do
PNMIF
Fogo

PPCerrado

Plano de Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento e das Queimadas no Cerrado

PRA Programa de Regularização Ambiental
PRADAs Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
PRONAF

Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar

REVIS Refúgio de Vida Silvestre
RL Reserva Legal
SEMAR-PI

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - Piauí

SFB Serviço Florestal Brasileiro
SICAR

Sistema Integrado do Cadastro Ambiental
Rural

SMCF Secretaria de Mudança do Clima e Florestas
TO Tocantins
UC Unidade de Conservação
UGP Unidade de Gerenciamento de Projetos
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Destaques do projeto
Sumário

Política Nacional de Manejo
Integrado do Fogo - PNMIF.

Plano de Ação para a Prevenção
e Controle do Desmatamento
e das Queimadas no Cerrado.
PPCerrado — 2016 - 2020

Campanha de Divulgação do
Cadastro Ambiental Rural - CAR.

16 eventos
realizados

Cadastro Ambiental Rural
para Agricultores Familiares.

5.600 imóveis
cadastrados
no SICAR

400.000 ha
regularizados
com o CAR

770
nascentes
cadastradas

480 pessoas
participantes

59
municípios
atendidos
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Cadastro Ambiental
Rural para Territórios de
Populações e Comunidades
Tradicionais no Maranhão.
32 territórios
de PCT
cadastrados
no SICAR

2.500 famílias
atendidas

196
nascentes
cadastradas

Capacitação para o Manejo
Integrado do Fogo em
Unidades de Conservação
3 Unidades
de
Conservação
com Plano
de Manejo
do Fogo

717 pessoas
capacitadas

9 cursos de
capacitação
realizados

Equidade de Gênero

12 mulheres
atuando na
gestão do
projeto e 17
homens

221 mulheres
participando
de
capacitação
em UC.

3.150
mulheres
atendidas
com serviços
do CAR.

Redução do Desmatamento
no Cerrado

Redução do incremento do
desmatamento no Maranhão
de 1,7 k (2015) para 1,5 k (2017).

Redução da área desmatada
do Cerrado no Maranhão
de 174.994 ha em 2015 para
143.395 ha em 2017
(>1 ha e <6,25 ha).

Redução da taxa de
desmatamento no Cerrado de
11,9 k (2015) para 7,4 k em 2017.

Créditos das imagens: EMBRAPA, MMA, SFB, ICMBio e INPE.
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Resumo Executivo
O Projeto de Apoio a Estratégias Nacionais de
Redução do Desmatamento e dos Incêndios Florestais
no Cerrado Brasileiro - Cerrado Federal é fruto do
Acordo de Doação nº TF0A0093 do Fundo Fiduciário
para Mitigação da Mudança do Clima no Cerrado
Brasileiro, com recursos de doação do Reino Unido.

Além disso, o Projeto Cerrado Federal viabilizou recursos para que o ICMBio atuasse na capacitação de pessoal e estruturação da estratégia de manejo integrado
do fogo em três Unidades Conservação federais, localizadas em áreas de Cerrado, para a redução do risco
de incêndios e melhoria no sistema de gestão.

O Projeto foi aprovado em abril de 2015 e seu término ocorreu em 30 de maio de 2018. A Agência
Implementadora foi a Fundação Pró-Natureza FUNATURA e os executores foram o Ministério do
Meio Ambiente - MMA, o Serviço Florestal Brasileiro
- SFB e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio.

No fortalecimento das ações para diminuir a incidência de incêndios florestais no PARNA da Chapada
das Mesas no Maranhão, no REVIS do Oeste Baiano
e no PARNA da Serra da Canastra em Minas Gerais,
todos localizados em áreas do Bioma Cerrado, os
indicadores foram atingidos de forma satisfatória.
Foram capacitados 653 brigadistas e voluntários das
três UC beneficiárias e 64 técnicos de diversos órgãos
com atuação na prevenção e controle de incêndios
florestais em Unidades de Conservação, superando o
indicador previsto de 580 pessoas capacitadas.

O Projeto Cerrado Federal apoiou o Ministériodo
Meio Ambiente na revisão e elaboração da terceira fase do PPCerrado, com vigência de 2016 a 2020,
e na formulação da Política Nacional de Manejo
Integrado do Fogo - PNMIF para regulamentação do
Artigo 40 da Lei de Proteção da Vegetação Nativa
(Lei nº 12.651/2012), conhecida como Novo Código
Florestal. Como principais resultados, a terceira fase
do PPCerrado está em plena vigência e execução, e
o projeto de lei da PNMIF foi encaminhado para a
Presidência da República.
O Projeto atuou com o Serviço Florestal Brasileiro
- SFB na inscrição de imóveis rurais no Cadastro
Ambiental Rural - CAR, em áreas selecionadas do
Bioma Cerrado, por meio da divulgação e mobilização dos agricultores familiares possuidores de imóveis com até quatro módulos fiscais e da realização
dos serviços de identificação, georreferenciamento e inscrição das áreas desses imóveis no SICAR.
Também apoiou a inscrição no CAR dos Territórios
das Povos e Comunidades Tradicionais - PCT do
Maranhão.
Para isso, promoveu campanha de divulgação e mobilização para inscrição no CAR em 59 municípios do
Cerrado com a realização de palestras, distribuição
de folders, cartazes, cartilhas, banners, calendários
e programas de rádio. Realizou a inscrição de 5.600
imóveis rurais com até quatro módulos fiscais no
CAR e 2.500 famílias pertencentes a 32 Territórios de
PCT, perfazendo um total de 8.100 beneficiários no
Maranhão, bem acima dos 3.700 originalmente estimados pelo Projeto.

As unidades tiveram seus planos de manejo integrado do fogo elaborados e executados, com as áreas
atingidas por queimadas reduzidas, principalmente
com a implantação de um inovador e eficiente sistema de radiocomunicação nas áreas protegidas.
No aspecto de gênero, pode-se observar que tanto
na gestão do projeto Cerrado Federal quanto na participação dos beneficiários, as mulheres estiveram
bem representadas e com inserção em todas as atividades realizadas. Na gestão, 12 profissionais pertenciam ao gênero feminino, com destaque para o
componente 2, onde foram maioria. A terça parte dos
imóveis cadastrados no CAR pertenciam a mulheres
(1.728 - 30,8%) e 56,8% das famílias de Populações e
Comunidades Tradicionais cadastradas no CAR eram
chefiadas por mulheres (1.422 cadastros). O mesmo
ocorreu com as capacitações para a prevenção e o
manejo do fogo nas Unidades de Conservação, com
participação significativa das mulheres. Das 717 pessoas capacitadas em cursos realizados nas Unidades
de Conservação beneficiárias, 496 (69%) do gênero
masculino e 221 do gênero feminino (31%).
Os recursos aplicados para obtenção destes resultados foram distribuídos em US$ 231,000.00
para o PPCerrado, US$ 1,446,000.00 para o CAR,
US$ 1,958,000.00 para a Prevenção e Combate
aos Incêndios em UC e US$ 721,746.28 para o
Gerenciamento, Administração e Auditoria do Projeto.
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Na avaliação realizada, o Projeto Cerrado Federal
mostrou-se relevante para solucionar os problemas
diagnosticados quando da elaboração da proposta,
as atividades realizadas foram eficazes para a obtenção dos resultados esperados e os recursos, aplicados com eficiência, confirmando o bom desempenho
do Projeto.
Os impactos estiveram relacionados com a revisão
e atualização do PPCerrado, um dos instrumentos
para implementação da Política Nacional sobre
Mudança do Clima (PNMC) e a proposição da PNMIF;
a adequação ambiental dos imóveis rurais com
até quatro módulos fiscais e Territórios de PCT ao
Código Florestal, possibilitando o acesso às políticas
públicas para a agricultura familiar, principalmente
os recursos do PRONAF.
Novas iniciativas, como o FIP-CAR e os projetos de
CAR apoiados pelo Fundo Amazônia, garantem a
sustentabilidade e a replicação das melhores lições
aprendidas do Projeto Cerrado Federal.
À guisa de conclusão, o Projeto apresentou significativa importância para fortalecer as estratégias nacionais de redução do desmatamento e dos incêndios
florestais no Cerrado brasileiro. Em associação com
outros projetos e ações pode-se inferir que houve
uma contribuição na redução do desmatamento, que
caiu de 43% e 38%, respectivamente, quando comparamos a área desmatada em 2015 (11.881 km²), início
do Projeto Cerrado Federal, com os anos de 2016
(6.777 km²) e 2017 (7.408 km²).
A redução também ocorreu no Maranhão, a principal
área de atuação do Projeto, onde em 2015 foram desmatados 1.750 km² e nos anos seguintes 1.209 km²
(2016) e 1.454 km² (2017), respectivamente, 31% e 17%.
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1 | Apresentação
Este documento apresenta o Relatório Final
(Completion Report) do Projeto de Apoio às
Estratégias Nacionais de Redução do Desmatamento
e dos Incêndios Florestais no Cerrado Brasileiro –
Projeto Cerrado Federal, fruto do Acordo de Doação
Nº TF0A0093 do Fundo Fiduciário para Mitigação da
Mudança do Clima no Cerrado Brasileiro.
Conforme estabelecido no Manual Operacional do
Projeto - MOP, este Relatório Final deve necessariamente conter uma análise crítica dos produtos ou resultados alcançados pelo Projeto, com o objetivo de
aferir a eficiência, a eficácia e a efetividade (impacto)
das ações, face aos objetivos estabelecidos e aos indicadores constantes da Matriz de Monitoramento e
Resultados, bem como conterá minimamente informações sobre os resultados obtidos e sua sustentabilidade, os gastos totais do Projeto, por componentes, o inventário dos bens adquiridos e as lições
aprendidas para futuros projetos.
Para atender estas demandas, o roteiro metodológico
para a preparação deste Relatório Final cumpriu as
etapas de leitura e análise dos documentos do Projeto;
entrevistas com atores-chave, elaboração de uma versão preliminar para apreciação dos coordenadores e
a versão final com as recomendações incorporadas.
Na primeira parte deste documento estão descritos a Concepção e o Desenho do Projeto
Cerrado Federal tendo por base o Documento
de Projeto aprovado pelo Banco Mundial. Na segunda parte estão as Atividades Realizadas e os
Resultados Alcançados, vindo a seguir os Aspectos
Orçamentários e o rol dos entrevistados.
A parte final contempla a Avaliação da implementação do Projeto, levando em consideração
o alcance do objetivo de desenvolvimento e os
resultados intermediários definidos na Matriz de
Monitoramento e Resultados.
Para a Avaliação foram consideradas as dimen-sões de Relevância, Eficiência, Eficácia, Impacto,
Sustentabilidade e as Lições Aprendidas, finalizando
com as Conclusões possíveis nos limites do tempo
disponível para realizar a Avaliação.
A Documentação consultada e a lista de aquisições
do Projeto estão anexas.

Espera-se que este trabalho seja útil para apoiar na
melhoria da implementação de outros projetos de
igual importância e dimensão.
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2 | Introdução
O Ministério do Meio Ambiente - MMA, desde 2003,
articulou e apoiou a formação do Grupo de Trabalho
do Bioma Cerrado, composto por órgãos públicos e
organizações não governamentais, cuja finalidade foi
propiciar um espaço de diálogo entre sociedade e
governo e propor uma política consistente para o
uso e conservação do Bioma Cerrado.
Fruto desta articulação, foi elaborado o Programa
Nacional de Conservação e Uso Sustentável do
Bioma Cerrado – Programa Cerrado Sustentável, regulamentado pelo Decreto nº 5.577 de 8 de novembro de 2005. O Programa Cerrado Sustentável foi a
base para a negociação do apoio para diversos projetos no Cerrado, que envolveram o BancoMundial e
fundos internacionais.
Outro importante instrumento para a proteção e
conservação do Cerrado foi a criação da Política
Nacional para a Mudança do Clima - PNMC, instituída
pela Lei 12.187/2009 e regulamentada pelo Decreto
nº 7.390 de 9 de dezembro de 2010.
O principal instrumento definido para a execução
da PNMC no Bioma Cerrado foi o Plano de Prevenção
e Controle do Desmatamento e Queimadas no
Cerrado Brasileiro -PPCerrado, criado pelo Decreto
s/n de 15 de setembro de 2010 e já está em sua terceira etapa de implementação, com vigência para o
período de 2016 a 2020.
Em 2012, foi aprovada a Lei de Proteção à Vegetação
Nativa (Código Florestal - Lei nº 12.651 de maio de
2012), que instituiu a necessidade de inscrição de
todos os imóveis rurais no CAR.
No âmbito internacional, o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte disponibilizou recursos do Fundo Internacional do Clima
(International Climate Fund – ICF) com o propósito de
executar o Programa de Redução do Desmatamento
e das Queimadas no Cerrado Brasileiro (Programa
Cerrado), uma iniciativa de cooperação internacional entre os governos brasileiro e britânico, para
apoiar a implementação do Plano de Ação para
Prevenção e Controle do Desmatamento e das
Queimadas no Cerrado (PPCerrado). Para isso, foi
criado o Fundo Fiduciário de Mitigação da Mudança
do Clima no Cerrado Brasileiro (Brazil Cerrado
Climate Change Mitigation Trust Fund) estabelecido
com base no acordo firmado em dezembro de 2011

entre o Ministério de Meio Ambiente, Alimentação e
Assuntos Rurais (Department for Environment, Food
and Rural Affairs – DEFRA), órgão doador do governo
britânico e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD), do Grupo Banco Mundial,
com o objetivo de apoiar o Brasil na mitigação das
mudanças do clima no Bioma e melhorar a gestão
ambiental e dos recursos naturais por meio de políticas e práticas adequadas.
A estratégia foi voltada para a redução das taxas de
desmatamento por intermédio do apoio à inscrição
das propriedades e posses rurais no CAR e de assistência aos produtores familiares para que recuperassem as áreas desmatadas ilegalmente. Além deste
objetivo, o Reino Unido também apoiou os esforços
para prevenir e controlar incêndios florestais, fortalecendo as políticas públicas estabelecidas pelo Brasil.
O DEFRA disponibilizou 10 milhões de libras para
apoiar quatro projetos no Brasil: Cerrado Piauí,
Cerrado Bahia, Cerrado Federal e o Projeto da
Plataforma de Monitoramento e Alerta de Incêndios
Florestais, executado pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE. A Figura 1 apresenta as
áreas de atuação do Programa Cerrado.
O Projeto Cerrado Federal foi aprovado em abril de
2015 e beneficiou o MMA, o Serviço Florestal Brasileiro
- SFB e o Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade - ICMBio, tendo a Fundação PróNatureza - FUNATURA como agência implementadora.
O Projeto teve como objetivo fortalecer a capacidade do MMA na implementação do manejo integrado do fogo e efetuar a inscrição de imóveis rurais
no Cadastro Ambiental Rural - CAR em áreas rurais
selecionadas do Bioma Cerrado. O Projeto Cerrado
Federal foi estruturado com quatro componentes:
»» O componente 1, executado pelo DFCD/SMCF/MMA,
teve como foco apoiar a revisão do PPCerrado e
viabilizar a elaboração da PNMIF.
»» O componente 2, executado pelo SFB, atuou para
apoiar a elaboração do CAR de imóveis da agricultura familiar e PCT em áreas prioritárias no
Cerrado do Maranhão.
»» No componente 3, o ICMBio foi responsável por estruturar e fortalecer três UC localizadas no Bioma
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Cerrado, aprimorando a metodologia do uso integrado do fogo para prevenção e controle de incêndios florestais.
»» O componente 4, executado pela FUNATURA, atendeu as demandas dos executores nos as-pectos financeiros e administrativos com contratações, aquisições e no fluxo financeiro com o Banco Mundial;
além da preparação dos planos de trabalho, planos
de aquisição, solicitação de desembolso, prestação
de contas, relatórios de progresso, revisão de meio
termo e do relatório final da execução.

A avaliação do Projeto Cerrado Federal apoiou-se
nos critérios de relevância, eficácia, eficiência,impactos e sustentabilidade aplicados pela OCDE, bem
como nas recomendações para avaliação de impactos do Grupo Banco Mundial e do BID, que consideram critérios transversais como redução da pobreza
e equidade de gênero.
Nas lições aprendidas foram identificados os pontos
fortes e as fragilidades do Projeto, ficando para as
conclusões os indicativos para melhorar a execução
de outros projetos da mesma importância para o
Cerrado brasileiro.

Figura 1. Áreas de atuação do Programa Cerrado.
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3 | Metodologia
A avaliação da efetividade do Projeto Cerrado Federal,
para a elaboração do relatório final, apoiou-se nas
recomendações constantes no MOP, com destaque
para as dimensões de relevância, eficácia, eficiência,
impactos, sustentabilidade e lições aprendidas.
Na fase de preparação da avaliação, realizou-se
a coleta de dados quantitativos e qualitativos de
fontes secundárias, compostas pelas informações
disponíveis nos websites do MMA, do ICMBIo, do
SFB e da FUNATURA, além da documentação disponibilizada pelos gestores, como os relatórios de
progresso, principalmente.
Também nesta fase foi realizada em abril de 2018
uma reunião de preparação da avaliação, com a participação dos gestores do projeto Cerrado Federal
para apresentação da proposta de avaliação de efetividade e os próximos passos.
Na fase seguinte foram realizadas reuniões e entrevistas semiestruturadas in loco com gestores e técnicos do MMA, ICMBIo, SFB e FUNATURA. Não houve
pesquisa de campo e os dados foram supridos pelas
informações do SICAR e do INPE, relativo a quantitativo de inscrições no CAR e focos de calor nas
Unidades de Conservação.
Por fim, foi elaborada uma versão preliminar do
relatório final do Projeto Cerrado Federal, para
análise crítica dos coordenadores do MMA, ICMBIo,
SFB e FUNATURA, com a incorporação das sugestões e ajustes com a elaboração da versão final do
Relatório de Avaliação.
A metodologia seguiu o previsto no Termo de
Referência que orientou o processo, a seleção e contratação da consultoria e foi executada no período
de 02 a 30 de maio de 2018.
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4 | Panorama Geral de Implementação, Concepção e
Desenho do Projeto
Sumário
Com a aprovação do Marco de Gestão Social e
Ambiental, em setembro de 2014, e da identificação
da Agência Implementadora responsável pela execução, foram criadas as condições para a elaboração e
assinaturas dos documentos para dar início às atividades do Projeto Cerrado Federal.

O Projeto Cerrado Federal incorporou estas duas
dimensões em sua concepção, visando fortalecer
a capacidade do MMA em estabelecer uma política
de manejo integrado do fogo e efetuar a inscrição
de imóveis rurais no CAR em áreas selecionadas no
Bioma Cerrado.

O Projeto entrou em efetividade em 28 de abril de
2015 com a assinatura do Acordo de Doação entre o
Banco Mundial e a FUNATURA.

Portanto, na concepção do Projeto está implícita a
prioridade de prover o DFCD/SMCF/MMA, o SFB e o
ICMBio com os meios indispensáveis para promover
as estratégias nacionais de redução do desmatamento e dos incêndios florestais no Cerrado brasileiro

O Acordo de Cooperação Técnica entre o MMA, o
ICMBio e a FUNATURA foi assinado em 16 de junho
de 2015 sendo publicado no Diário Oficial da União
em 07 de julho de 2015.
Com a aprovação do MOP e a assinatura do Acordo
de Cooperação Técnica, foram cumpridas as condições de efetividade e, assim, o Banco Mundial emitiu a Declaração de Efetividade do Projeto em 20 de
julho 2015 com data retroativa a 28 de abril de 2015.
O Projeto Cerrado Federal foi concebido no âmbito do Programa de Cooperação entre Brasil, Reino
Unido e Banco Mundial, destinado a apoiar a redução do desmatamento e das queimadas no Cerrado
brasileiro. A concepção foi associada ao FFMMCCB,
para viabilizar o ingresso dos recursos do DEFRA no
Programa de Mitigação das Mudanças Climáticas no
Cerrado - Programa Cerrado
O Programa Cerrado, em sua concepção, esteve centrado em duas dimensões: (i) promoção da regularização ambiental e (ii) promoção da queima controlada, prevenção de incêndios florestais, substituição
do fogo por práticas agrícolas sustentáveis e fortalecimento da capacidade de combate a incêndios.
Para a regularização ambiental o Programa Cerrado
previu o fortalecimento do monitoramento para assegurar o cumprimento dos requisitos da Reserva
Legal e APP, por meio da inscrição das propriedades
e posses rurais no CAR, tendo como consequência
evitar o desmatamento ilegal e a promoção da restauração florestal nas áreas desmatadas ilegalmente.
Para reduzir os incêndios florestais o Programa Cerrado
apoiou capacitações para promoção das técnicas de
uso adaptativo do fogo como instrumento de prevenção de incêndios florestais e incentivou a substituição
do uso do fogo por práticas agrícolas sustentáveis.

O Projeto Cerrado Federal foi desenhado com quatro Componentes, um Comitê Técnico, uma Agência
Implementadora e três coexecutores.
A seguinte estrutura de gestão do Projeto (Figura
2) e sua relação com a coordenação do Programa
Cerrado foi desenhada com o propósito de dar celeridade, eficiência e efetividade na execução das
ações planejadas.
A descrição das atribuições de cada unidade nesta
estrutura encontra-se a seguir detalhada:
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Agência
implementadora
FUNATURA

Supervisão Técnica
SMFC/MMA
Coordenação-geral
do Projeto
DFCD

Unidade de
Gerenciamento
de Projetos
UGP
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COMITÊ
TÉCNICO

Coordenação
Componente 1
DFCD/SMCF/MMA

Coordenação
Componente 2
SFB

Coordenação
Componente 3
ICMBio

Apoio ao
PPCerrado

CAR

Prevenção e Combate
a Incêndios Florestais
em UC Federais

Figura 2. Estrutura de gestão do Projeto Cerrado Federal.
Agência Implementadora.
A FUNATURA, uma instituição de direito privado, sem
fins lucrativos, foi a responsável pela administração
dos recursos e pela operacionalização das ati-vidades do Projeto, conforme estabelecido no Acordo de
Doação (Grant Agreement) com o Banco Mundial.

Supervisão Técnica do Projeto
Responsabilidade do MMA, por intermédio da
Secretaria de Mudança do Clima e Florestas (SMCF/
MMA). No início da execução do Projeto Cerrado
Federal, os projetos de cooperação internacional
da Secretaria foram, em regra, coordenados por um
departamento finalístico com o apoio da UGP, vinculada ao Gabinete da Secretaria.
No caso do Projeto Cerrado Federal, o Departamento
de Florestas e Combate ao Desmatamento
(DFCD/SMCF/MMA), além de exercer a função de
Coordenação Geral do Projeto, com o apoio da UGP,
foi responsável pela execução das atividades do
componente 1, relacionadas ao apoio do PPCerrado,
e de atividades de gestão do Projeto previstas no
componente 4, em articulação com a FUNATURA.

Com a reformulação da Secretaria, ocorrida em
março de 2017, a UGP foi extinta e o DFCD acumulou
as atribuições de acompanhamento da execução
geral do Projeto, conforme seus aspectos administrativos, financeiros e orçamentários.

Comitê Técnico
Por meio da Portaria nº 59 de 23 de março de 2015,
foi instituído o Comitê Técnico do Projeto, instância
de caráter consultivo com o propósito de coordenar
a implementação das ações previstas, tendo como
principais atribuições: i) promover a articulação e
a integração entre as iniciativas das diferentes instituições diretamente envolvidas na execução do
Projeto; ii) monitorar as atividades e os indicadores
de resultados e iii) avaliar os Planos de Trabalho, os
Planos de Aquisições, os Relatórios de Progresso e o
Relatório Final do Projeto.
O referido Comitê foi composto de representantes titulares e substitutos, das coordenações técnicas e da
agência implementadora e teve a coordenação geral
do DFCD/SMCF/MMA. Durante o período de vigência
do Projeto, o Comitê reuniu-se em sete oportunidades, com uma frequência média a cada cinco meses.

Coordenação do Componente 1
O DFCD/SMCF/MMA, além de exercer a função de
Coordenação Geral do Projeto, com o apoio da UGP,
foi responsável pela execução das atividades do
componente 1, relacionadas ao apoio ao PPCerrado,
e de atividades de gestão do Projeto previstas no
componente 4, em articulação com a FUNATURA.

Em 24 de fevereiro de 2016, o Termo Aditivo ao Acordo
de Cooperação Técnica foi assinado entre oMMA, o
ICMBio e a FUNATURA, incluindo o SFBcomo partícipe. Em 8 de março foi alterado o Comitê Técnico de
acompanhamento do projeto e oTermo Aditivo foi
publicado em 14 de março de2016. O SBF foi responsável pela execução das atividades do componente
2, relacionado à implementação do CAR.

Coordenação do Componente 2

Coordenação do Componente 3

Em 2015, o SFB passou a ser responsável, em nível
federal, por apoiar a implantação, gerir e integrar as
bases de dados ambientais do Cadastro Ambiental
Rural – CAR junto aos Órgãos Gestores do SICAR nos
Estados e no DF e outras organizações em todo o território nacional. Nesse sentido, foi realizadaa transferência da coordenação técnica do componente de
CAR do Projeto para o SFB, proporcionando, assim,
alguns ajustes nas atividades previstas.

O ICMBio, por meio da COIN/CGPRO/DIMAN, foi o
responsável pela execução das atividades do componente 3, relacionado à prevenção e ao combate de
incêndios florestais em UC Federais.

16

A gestão do Projeto foi realizada procurando garantir
a equidade de gênero, conforme apresenta a Tabela
1 a seguir.

Tabela 1. Equidade de gênero na equipe do projeto Cerrado Federal.
Equipe diretamente ligada ao Projeto

Gênero
Masculino

%

Feminino

%

MMA

3

60

2

40

SFB

5

38,5

8

61,5

ICMBio

5

83

1

17

Funatura

3

60

2

40

Consultores (MMA + SFB + ICMBio)

6

67

3

33

Total

17

59

12

41

4.1 | Área de atuação
O Projeto atuou diretamente em 23 municípios do
estado do Maranhão e em 3 UC Federais (Refúgio de
Vida Silvestre do Oeste Baiano, Parque Nacional da
Chapada das Mesas e Parque Nacional da Serra da
Canastra), além de apoiar ações de comunicação em
59 municípios do Bioma Cerrado.
A Figura 3 indica os municípios inicialmente apoiados pelo projeto Cerrado Federal e as três Unidades
de Conservação.
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Figura 3. Áreas de atuação do Projeto.
O total da área trabalhada pelas ações do Projeto
Cerrado Federal somou 89.677,39 km². No anexo,
segue tabela com as áreas dos municípios e das UC
apoiadas pelo Projeto.

4.2 | Beneficiários
Os beneficiários do Projeto foram (i) os proprietários
de pequenos imóveis (até 4 módulos fiscais) e Povos
e Comunidades Tradicionais nos municípios prioritários; (ii) todos os outros proprietários de imóveis
rurais que se beneficiaram das campanhas de comunicação do CAR; (iii) o ICMBio, que teve reforçada
sua capacidade de prevenção e combate a incêndios
florestais e de atuação em manejo integrado do fogo
em três UC federais do Cerrado; e (iv) o próprio MMA,
que teve aperfeiçoada a sua capacidade de coordenação do PPCerrado.

4.3 | Estrutura do Projeto
4.3.1 | Objetivo de Desenvolvimento
O Projeto Cerrado Federal teve como objetivo de desenvolvimento fortalecer a capacidade do MMA na
implementação do manejo integrado do fogo e na
inscrição de imóveis rurais em áreas selecionadas
do Bioma Cerrado.
Os resultados esperados para o objetivo de desenvolvimento foram: (i) apoio à reforma da política, da
legislação ou de outras regulamentações na área
florestal; (ii) área da propriedade onde o manejo
sustentável do solo foi adotado como resultado do
Projeto; e, (iii) UC geridas segundo planos de proteção que considerem o manejo integrado do fogo.
Para chegar ao Objetivo de Desenvolvimento foram
previstos três componentes e a estes associados
resultados intermediários esperados e um componente de administração e gerenciamento do Projeto.

4.3.2 | Componentes e Resultados Esperados
Componente 1: Apoio ao Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no
Cerrado - PPCerrado (Custo inicialmente previsto: US$ 0,16 milhão).

Este componente teve como objetivo apoiar atividades voltadas para a redução do desmatamento e
a promoção do cumprimento da legislação florestal
brasileira, por meio do monitoramento e da avalia-ção do PPCerrado, à luz das alterações introduzi-das pelo Código Florestal, do desenvolvimento da
capacidade de governança para implementar esse
Plano e do apoio à reforma da política florestal,
com foco na PNMIF.

(iv) desenvolvimento e implementação do processo
de monitoramento e avaliação do PPCerrado; (v)
estudos que apoiassem o processo decisório sobre
mudanças no PPCerrado; (vi) estudos sobre manejo, prevenção e controle de incêndios florestais e
queimadas; (vii) seminários e oficinas para discutir
prevenção e controle de incêndios florestais com
os principais atores envolvidos; e (viii) estratégia
de comunicação e produção de material.

As seguintes atividades poderiam ser realizadas
no âmbito do componente: (i) oficinas, cursos de
formação, seminários e reuniões com a participação de atores relevantes dos três níveis de governo para disseminar o PPCerrado; (ii) seminários
e oficinas técnicos e científicos para discutir e
aperfeiçoar as ferramentas de produção de dados
sobre desmatamento e queimadas no Cerrado;
(iii) seminários com estados e municípios para
compartilhar experiências sobre melhores práticas de promoção do cumprimento da legislação
ambiental entre proprietários de imóveis rurais;

Neste componente seriam financiados oficinas,
seminários, mesas-redondas, cursos de formação,
equipamentos (inclusive licenças de software,
hardware e servidores), estudos, despesas de viagem, material de comunicação e consultores. Os
resultados intermediários esperados para componente foram: (i) ações do PPCerrado Fase 2 em
execução; (ii) PPCerrado monitorado e avaliado periodicamente; e (iii) o desenho da política nacional
de manejo integrado do fogo, incluindo o Bioma
Cerrado, em processo de formulação.

Componente 2: Cadastro Ambiental Rural (Custo inicialmente previsto: US$ 1,4 milhão).

Este componente teve como objetivo apoiar os
proprietários de pequenos imóveis rurais nos estados de Tocantins e Maranhão para regularizar sua
situação com relação ao Código Florestal (Lei nº
12.651/2012) por meio da inscrição no CAR.
As seguintes atividades poderiam ser realizadas no
âmbito deste componente: (i) campanhas de comunicação nos municípios-alvo para promover o CAR
e mobilizar os grupos priorizados e as instituições
que os representam; (ii) criação de balcões de atendimento do CAR nos municípios selecionados; (iii)
geoprocessamento voltado para a promoção da inscrição de pequenas propriedades dos municípios-alvo no CAR; e (iv) elaboração de PRADAs para as
pequenas propriedades que estejam em situação
irregular com relação ao Código Florestal.

Neste componente seriam financiados consultores, materiais informativos (como folders, folhetos,
cartazes e banners, inserções no rádio e na tevê e
vídeos de anunciantes), eventos, visitas de acompanhamento, viagens, computadores e equipamentos,
infraestrutura operacional (como tendas, estandes
e móveis), pequenas obras para implantação dos
balcões de atendimento, serviço wireless, serviços
nos eventos de treinamento, serviços de geoprocessamento e de viagem.
Os resultados intermediários esperados foram: (i)
número de proprietários de pequenos imóveis rurais inscritos no SICAR; (ii) número de proprietários
de imóveis rurais de médio e grande porte inscritos
no SICAR.
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Componente 3: Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais em UC Federais (Custo previsto: US$ 1,9 milhão).

Este componente teve como objetivos fortalecer a
capacidade do ICMBio na área de prevenção e combate a incêndios florestais e promover alternativas
ao uso do fogo no Bioma Cerrado, especialmente nas
UC atendidas pelo Projeto.
Este componente atuou em dois focos: apoio às
ações de prevenção e controle de incêndios nas UC
federais selecionadas e contribuição para a gestão
dessas três UC federais nas áreas de prevenção e
controle de incêndios florestais.
As seguintes atividades poderiam ser realizadas no
âmbito deste componente: (i) fornecimento de equipamento e de treinamento às brigadas voluntárias
para o manejo integrado e adaptativo do fogo nas
três UC federais; (ii) consultoria para elaborar planos de proteção para as três UC federais; (iii) formação e gestão ambiental nas comunidades das três

UC federais e de áreas vizinhas; e (iv) aquisição de
equipamentos para reforçar as ações de prevenção e
controle de incêndios florestais nas três UC federais.
Neste componente seriam financiados oficinas e
cursos de formação, equipamento de combate a
incêndios e de comunicação e estudos e materiais
informativos. Também inclui estudos e análises de
campo, serviços de geoprocessamento, assistência
técnica, consultorias, aquisição de computadores e
equipamentos, infraestrutura operacional, veículos,
obras e despesas de viagem.
Os resultados intermediários esperados foram: (i)
número de indivíduos treinados em prevenção de
incêndios florestais nas UC selecionadas; (ii) UC que
receberam capacitação para melhorar o manejo integrado e adaptativo do fogo .

Componente 4: Gerenciamento e Administração do Projeto (Custo inicialmente previsto: US$ 0,82 milhão).

Este componente teve como objetivo garantir as
ações de implementação do Projeto Cerrado Federal,
apoiou a gestão geral e operacional das atividades, a
gestão financeira, as aquisições, a contabilidade e as
auditorias, conforme as diretrizes do Banco Mundial.
Neste componente seriam financiados, entre outros,
estudos, assistência técnica, serviços administrativos, aquisição de software e computadores até um
limite definido, cursos de formação, viagens e custos operacionais, sob a responsabilidade da Agência
Implementadora, FUNATURA.
No componente foram previstas as despesas para
a realização da auditoria do Projeto e também recursos para gastos operacionais diversos do MMA e,
assim, garantir a plena utilização dos veículos durante a vigência do Projeto. Entre outras, despesas com
seguros, emplacamento, pagamento de impostos,
transportes, combustíveis e manutenções preventivas e corretivas para os veículos adquiridos.
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4.3.3 | Matriz de Monitoramento e Resultados
Matriz de Monitoramento e Resultados

Indicadores
de resultados
relacionados
aos ODP*
Reformas apoiadas
em políticas públicas,
legislação ou outras
regulamentações na
área florestal.

Reformas apoiadas
em políticas públicas,
legislação ou outras
regulamentações na
área florestal.

Central

Objetivo de Desenvolvimento do Projeto (ODP): O Objetivo de Desenvolvimento do Projeto é fortalecer a capacidade do Ministério do Meio Ambiente de estabelecer o
manejo integrado dos incêndios florestais e efetuara inscrição de imóveis rurais em áreas rurais selecionadas do Bioma Cerrado.

Unidade

Sim/Não

Sim/Não

Linha de
base

Não

Não

Valores cumulativos almejados**
ANO 1

--

--

ANO 2

Sim

--

ANO 3

Sim

Política
Nacional
aprovada

Frequência

Semestral

Semestral

Fonte do dado/
Metodologia

Relatórios de
progresso

Relatórios de
progresso

Responsável
coleta de
dados

Descrição
(definição do indicador, etc.)

MMA

Este indicador medirá se o Projeto
apoiou a implementação do Plano de
Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado. A Fase 2 de PPCerrado deverá ser formalizada por meio de endosso oficial.

MMA

Este indicador medirá se o Projeto
apoiou a formulação da Política Nacional de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais, incluído
o bioma Cerrado. Esta política nacional
deverá ser formalizada por meio de endosso oficial.
No contexto deste Projeto, gestão sustentável do solo refere-se área dos imóveis rurais inscritos no SICAR como resultado do Projeto. Este indicador pode
acompanhar o progresso em relação à
inscrição de imóveis no CAR. As Reservas Legais (RLs) e as Áreas de Preservação Permanente (APPs) serão medidas
como dados desagregados da área
dos imóveis rurais inseridos no sistema
CAR. O valor de referência é zero.

Área em que a gestão
territorial sustentável
foi adotada por causa
do Projeto.

Hectares

0

--

301.000

533.200

Semestral

Relatórios de
progresso

MMA

Unidades de
Conservação geridas
segundo planos
de proteção que
considerem o manejo
integrado do fogo.

Numérico

0

--

1

3

Semestral

Relatórios de
progresso

ICMBio
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Indicadores de resultados
relacionados
aos ODP*

Central

RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS
Unidade

Linha de
base

Valores cumulativos almejados**
ANO 1

ANO 2

ANO 3

Frequência

Fonte do dado/
Metodologia

Responsável
coleta de
dados

Descrição
(definição do indicador,
etc.)

Sumário

MMA

Este indicador medirá o percentual de ação acumulado
do PPCerrado durante sua
implantação.
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Resultado intermediário (Componente 2): Cadastro Ambiental Rural
Ações do PPCerrado Fase 2 em
execução

Porcentagem

0

--

10

30

Semestral

Relatórios de
progresso

PPCerrado monitorado e
avaliado periodicamente

Técnicos

0

--

1

2

Semestral

Relatórios M&A
do PPCerrado

MMA

Política Nacional de Prevenção
e Controle de Queimadas e
Incêndios Florestais, incluindo o
bioma Cerrado, em processo de
formulação

Sim/Não

Não

--

Sim

Sim

Anual

Relatórios de
progresso

MMA

Este indicador mede se o
Projeto apoiou a formulação da política nacional

Semestral

Relatórios de
progresso

MMA

Este indicador mede o número total acumulado de
pequenos imóveis rurais
inscritos no SICAR.

Relatórios de
progresso

MMA

Este indicador mede o número total acumulado de
inscrições de imóveis de
médio e grande porte inscritos no SICAR.

Resultado intermediário (Componente 2): Cadastro Ambiental Rural
Imóveis rurais com 4 módulos
fiscais inseridos no SICAR.

Número de proprietários de
imóveis rurais de médio e
grande porte inscritos no SICAR

Numérico

Numérico

0

0

0

0

2.600

140

3.700

280

Semestral

Resultado intermediário (Componente 3): Prevenção e Controle das Incêndios Florestais em UC Federais
Pessoas capacitadas em
prevenção e combate a incêndios
florestais nas UC selecionadas

Numérico

0

0

145

580

Semestral

Relatórios de
progresso

ICMBio

UC com capacidades construídas
para apoiar o manejo integrado
e adaptativo do fogo

Numérico

0

--

2

3

Semestral

Relatórios de
progresso

ICMBio

Planos de Proteção de UC
elaborados considerando o
manejo integrado do fogo

Numérico

0

--

2

3

Semestral

Relatórios de
progresso

ICMBio

5 | Aspectos Orçamentários e Financeiros
FinanceirosO orçamento total do Projeto Cerrado
Federal foi de US$ 4,300,000.00 de doação do FFMMCCB,

divididos em quatro componentes. Conforme a Tabela
2 as Categorias de Gastos são as seguintes:

Tabela 2. Orçamento com categoria de gasto do Projeto.
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Valor da doação
alocado (em US$)

Porcentagem coberta
das despesas

3.208.000

100%

270.000

100%

2.1 Custos do MMA

306.000

100%

2.2 Custos da Funatura

430.000

100%

2.3 Auditorias

86.000

100%

VALOR TOTAL

4.300.000

Categoria
(1) Bens, serviços que não sejam de consultoria,
serviços de consultores e capacitação
(2) Obras
(3) Custos operacionais

Os custos operacionais foram divididos em recursos
para o MMA, visando a implementação do Projeto, inclusive para garantir a operação e manutenção de veículos (emplacamento, seguros etc); remuneração da
FUNATURA e as despesas com os serviços de auditoria.
Ao longo da execução do Projeto o orçamento foi
ajustado para incorporar as demandas e adicionar
recursos de rendimentos.

100%

5.1 | Componente 01
A dotação inicial do componente 1 foi de
US$ 160,000.00, depois ampliada para US$ 200,000.00
e nos últimos meses do Projeto passou para
US$ 231,000.00 por meio da estratégia de otimização
dos recursos não utilizados pelos componentes operacionais (auditoria e custos operacionais).

A seguir, por componentes, o orçamento e as despesas ao longo dos anos de execução do Projeto.

Tabela 3. Orçamento do Projeto no componente 1.
ANO
TOTAL DO PROJETO (A)
EXECUTADO EM 2015 (B) até 31/12

COMPONENTE 1
231.000,00
-

EXECUTADO EM 2016 (C) até 31/12/2016

48.586,49

EXECUTADO 01/01/2017 até 31/12/2017 (D)

87.381,75

EXECUTADO 01/01/2018 até 31/05/2018 (D)

13.558,02

PAGAMENTO DIRETO
COMPROMISSOS ASSUMIDOS (E) *
PRÉ-COMPROMISSOS (F)
SALDO DISPONÍVEL (A) - (B+C+D+E+F)

Sumário

21.279,81
0,00
60.193,93

5.2 | Componente 02
A dotação inicial do componente 2 foi de US$ 1,420,000.00 e nos últimos meses foi reajustado para US$ 1,446,000.00.
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Tabela 4. Orçamento do Projeto no componente 2.
ANO

COMPONENTE 2

TOTAL DO PROJETO (A)

1.446.000,00

EXECUTADO EM 2015 (B) até 31/12

1.454,31

EXECUTADO EM 2016 (C) até 31/12/2016

161.912,66

EXECUTADO 01/01/2017 até 31/12/2017 (D)

594.596,20

EXECUTADO 01/01/2018 até 31/05/2018 (D)

541.130,18

PAGAMENTO DIRETO

750,00

COMPROMISSOS ASSUMIDOS (E) *

63.330,10

PRÉ-COMPROMISSOS (F)

0,00

SALDO DISPONÍVEL (A) - (B+C+D+E+F)

82.826,55

5.3 | Componente 03
Da mesma forma que o componente 2, a dotação inicial do componente 3 foi de US$ 1,893,000.00 e nos últimos
meses do Projeto chegou a US$ 1,958,000.00.

Tabela 5. Orçamento do Projeto no componente 3.
ANO
TOTAL DO PROJETO (A)
EXECUTADO EM 2015 (B) até 31/12

COMPONENTE 3
1.958.000,00
-

EXECUTADO EM 2016 (C) até 31/12/2016

411.475,09

EXECUTADO 01/01/2017 até 31/12/2017 (D)

636.850,59

EXECUTADO 01/01/2018 até 31/05/2018 (D)

689.056,11

PAGAMENTO DIRETO
COMPROMISSOS ASSUMIDOS (E) *
PRÉ-COMPROMISSOS (F)
SALDO DISPONÍVEL (A) - (B+C+D+E+F)

62.837,46
0,00
157.780,75

5.4 | Componente 04
O componente 4 foi subdividido em componente 4A,
4B e 4C. A dotação inicial foi de US$ 430,000.00 para
os custos operacionais da FUNATURA; US$ 306,000.00
para os custos operacionais dos veículos adquiridos
e US$ 86,000.00 para a auditoria.
Após deliberações da 6ª e 7ª Reunião do Comitê
Técnico, foram remanejados US$ 204,440.55 divididos entre os componentes 1, 2, 3 e 4A (FUNATURA),

fazendo com que os valores dos custos operacionais
para os veículos diminuíssem para US$ 162,559.45 e
os custos de auditoria reduzidos para US$ 25,000.00.
O valor final para os custos operacionais da
FUNATURA foi readequado para US$ 534,186.83, para
cobrir os gastos referentes à prorrogação do Projeto
até 30 de maio de 2018.
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Tabela 6. Orçamento do Projeto no componente 4.
ANO
TOTAL DO PROJETO (A)

COMPONENTE
4A (**)

COMPONENTE
4B

COMPONENTE
4C

534.186,83

162.559,45

25.000,00

56.314,95

3.953,21

-

EXECUTADO EM 2016 (C) até 31/12/2016

174.548,81

38.058,26

EXECUTADO 01/01/2017 até 31/12/2017 (D)

209.141,41

47.496,87

EXECUTADO 01/01/2018 até 31/05/2018 (D)

70.926,20

32.290,09

EXECUTADO EM 2015 (B) até 31/12

11.642,16

PAGAMENTO DIRETO
COMPROMISSOS ASSUMIDOS (E) *

27.043,42

11.370,06

13.717,60

1.987,78

PRÉ-COMPROMISSOS (F)
SALDO DISPONÍVEL (A) - (B+C+D+E+F)

Os valores do orçamento foram suficientes e nenhuma atividade do Projeto Cerrado Federal foi cancelada ou não realizada por falta de recursos financeiros.
O fluxo dos desembolsos seguiu conforme o planejado, sem atrasos ou postergações, com os recursos
sendo aplicados de forma eficiente.

23.255,46
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6 | Atividades Realizadas e Resultados Intermediários
Alcançados
Sumário
Neste capítulo são descritas as atividades realizadas
conforme as informações constantes nos Relatórios
de Progresso do Projeto Cerrado Federal e destacados os resultados intermediários relacionados na
Matriz de Monitoramento e Resultados.
As análises de efetividade das atividades e os impactos dos resultados intermediários alcançados
estão no capítulo 8, relativo à avaliação do Projeto.

6.1 | Atividades realizadas e resultados
intermediários alcançados
relacionados ao Componente 1
As atividades realizadas neste componente tiveram
foco em dois resultados. O primeiro é a revisão e
atualização do PPCerrado, com o planejamento aprovado para ter vigência no período de 2016 a 2020.
O segundo é a elaboração da proposta de Política
Nacional de Manejo Integrado do Fogo, materializada por meio de decreto encaminhado à Casa Civil da
Presidência da República.

Atividades realizadas em 2015.
Foram realizadas atividades preparatórias, sem indicadores de resultados definidos para o primeiro ano
de execução do Projeto Cerrado Federal.

Resultados intermediários alcançados em
2015
Não foram previstos resultados intermediários para
o primeiro ano do Projeto na Matriz de Resultados.

Atividades realizadas em 2016
(i) apoio para a realização de três reuniões do GTT
REDD+ (a V Reunião, ocorrida nos dias 21 e 22 de
março de 2016; a VI Reunião, ocorrida nos dias 20
e 21 de junho de 2016; e a VII Reunião, ocorrida nos
dias 12 e 13 de dezembro de 2016); (ii) apoio para
a realização de quatro oficinas para atualização do
PPCerrado, entre 27 e 30 de junho de 2016 (a primeira, com o setor privado; a segunda com a sociedade
civil; a terceira com os estados; e a quarta com o
governo federal); (iii) apoiadas reuniões do Conselho
Consultivo de Monitoramento Ambiental dos Biomas
Brasileiros (PMABB); (iv) apoio a realização de

quatro reuniões do GT-PNIF; (v) adquiridas licenças do
software ARCGis; (vi) adquiridos dois HDs de 4 TB;
(vii) adquirido um aparelho de áudioconferência; e
(viii) adquiridos dois notebooks .

Resultados intermediários alcançados em
2016
(i) conclusão da proposta para a 3ª fase do PPCerrado
2016-2020, que foi aprovada em 15 de dezembro de
2016; (ii) instituição do Grupo de Trabalho para elaboração da PNMIF, com a coordenação da SMCF/
MMA; (iii) elaboração e apresentação de proposta
de Projeto de Lei daPolítica Nacional de Manejo e
Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos
Incêndios Florestais, encaminhada para validação e
comentários às Secretarias e vinculadas do MMA.
A versão preliminar da terceira fase do PPCerrado,
aprovada pelo Grupo Permanente de Trabalho
Interministerial, em dezembro de 2016, pode ser
acessada pelo seguinte link: http://www.mma.gov.
br/informma/item/618-ppcerrado. A versão final
está em fase final de diagramação e será disponibilizada no mesmo link de acesso.

Atividades realizadas em 2017
(i) tradução de documento de submissão do FREL
Cerrado à UNFCCC; (ii) apoiada a logística e moderação de sete oficinas temáticas da PNMIF, entre 4
de abril a 18 de maio de 2017, com a participação
de representantes de mais de 30 instituições do
governo federal (Ministérios e vinculadas); (iii) três
seminários para discussão da minuta da PNMIF, realizados entre 25 e 27 de julho de 2017; e (iv) apoiada
a logística e moderação do seminário técnico científico sobre degradação e regeneração florestal na
Amazônia e no Cerrado.

Resultados intermediários alcançados em
2017
Minuta do projeto de lei elaborada, revisada e atualizada com as contribuições e enviada para análise
da Consultoria Jurídica do MMA.
Os Princípios, Diretrizes e Objetivos propostos para
a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo
estão no Box 1.
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Box 1. Princípios, diretrizes e objetivos da PNMIF.
Princípios da PNMIF:
I – a responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a
sociedade civil, na criação de políticas, programas e planos que promovam o manejo integrado do fogo;
II – a função social da propriedade e a presunção de responsabilidade do proprietário baseada no dever de
defender, preservar e conservar o meio ambiente;
III – a promoção da sustentabilidade dos recursos naturais e a proteção da biodiversidade;
IV – a promoção da abordagem integrada, intercultural e adaptativa dos usos do fogo;
V – a percepção do fogo como parte integrante de sistemas ecológicos, econômicos e socioculturais;
VI – a substituição do uso do fogo em ambientes sensíveis ao fogo e como prática agrossilvipastoril por
práticas sustentáveis, sempre que possível;
VII – a redução das ameaças à vida humana, à saúde humana e à propriedade; e
VIII – o reconhecimento e o respeito à autonomia sociocultural, à valorização do protagonismo, a proteção e o
fortalecimento dos saberes, práticas, conhecimentos e sistemas de uso sagrado, tradicional e adaptativo do
fogo, e as formas próprias de conservação dos recursos naturais por povos indígenas e Povos e Comunidades
Tradicionais.
Diretrizes da PNMIF:
I – a integração e a coordenação de instituições e políticas públicas, privadas e da sociedade civil organizada
na promoção do manejo integrado do fogo;
II – a gestão participativa e compartilhada entre os entes federativos, a sociedade civil organizada, os povos
indígenas, os Povos e Comunidades Tradicionais e a iniciativa privada;
III – a implementação de ações, métodos e técnicas de manejo integrado do fogo;
IV – a priorização de investimentos em estudos, pesquisas e projetos científicos e tecnológicos voltados ao
manejo integrado do fogo e à recuperação de áreas atingidas por incêndios florestais, bem como à técnicas
sustentáveis de substituição gradativa do uso do fogo como prática agrossilvipastoril, considerando a
pertinência ecológica e socioeconômica;
V – a consideração de cenários de mudanças do clima e de potencial aumento do risco de ocorrência de
incêndios florestais e de maior severidade; e
VI – a valorização das práticas de uso tradicional e adaptativo do fogo e de conservação dos recursos
naturais por povos indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais, promovendo o diálogo e a troca entre os
conhecimentos tradicionais, científicos e técnicos.
Objetivos da PNMIF:
I – reduzir os impactos negativos das queimadas irregulares e dos incêndios florestais por meio do
estabelecimento do manejo integrado do fogo;
II – promover a utilização do fogo de forma controlada, prescrita ou tradicional, respeitando a diversidade
ambiental e sociocultural e a sazonalidade em ecossistemas associados ao fogo;
III – reduzir a incidência, a intensidade e a severidade de incêndios florestais;
IV – promover a diversificação das práticas agrossilvipastoris incluindo, quando viável, a substituição
gradativa do uso do fogo e/ou integração de práticas de manejo do fogo, por meio de assistência técnica e
extensão rural;
V – aumentar a capacidade de enfrentamento aos incêndios florestais no momento dos incidentes,
melhorando o planejamento, a eficiência e a eficácia do combate;
VI – promover o processo de educação ambiental, focando nas causas e consequências ambientais
e socioeconômicas dos incêndios florestais e nas alternativas para a redução da vulnerabilidade
socioambiental e risco global;
VII – promover a conservação e a recuperação da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas
áreas urbanas e rurais atingidas pelo fogo;
VIII – orientar ações de responsabilização sobre o uso não autorizado e indevido do fogo em conformidade
com a legislação vigente;
IX – promover a queima prescrita como ferramenta para o controle de espécies exóticas ou invasoras;
X – contribuir para a implementação de diretrizes de manejo integrado do fogo em ações de gestão ambiental
e territorial; e
XI – reconhecer, respeitar e fomentar o uso tradicional e adaptativo do fogo pelos povos indígenas e Povos
e Comunidades Tradicionais, definindo, de forma participativa, as estratégias de prevenção e combate aos
incêndios florestais em seus territórios, considerando-se as especificidades de cada povo

Sumário

26

Atividades realizadas em 2018
(i) apoiada uma reunião do GTT REDD+ (a VIII
reunião ocorrida em 23 de fevereiro de 2018);
(ii) apoiada alogística do Seminário Interno sobre o
Mapeamentode Uso e Cobertura da Terra nos Biomas
Amazônia e Cerrado (ocorrida em 23 de maio de
2018); (iii) aquisição de equipamentos de som, imagem e de informática para fortalecimento institucional da coordenação técnica do componente 1 (DFCD/
SMCF/MMA).

6.2 | Atividades realizadas e resultados
alcançados relacionados ao
Componente 2
O foco das atividades do componente 2 foi a realização da campanha de divulgação e mobilização
do CAR em 59 municípios do Bioma Cerrado (Figura
4) e a inscrição no CAR de imóveis rurais com até
4 módulos fiscais e dos Territórios dos Povos e
Comunidades Tradicionais em 23 municípios do
Maranhão (Figura 5).

Figura 4. Área de atuação da Campanha de Divulgação do CAR

Figura 5. Municípios de atuação do Projeto no Estado do Maranhão para inscrição no CAR.
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Atividades realizadas em 2015
O processo de transferência das ações do CAR para o
SFB (2015) fez com que não houvesse o início imediato
das atividades e o Projeto foi adequado para a inserção
do SFB como executor do componente 2 do Projeto.
Neste primeiro ano foram encaminhados documentos referentes à contratação de consultoria com vistas a fornecer suporte técnico à implementação e
gestão das atividades do CAR no âmbito do Projeto
Cerrado Federal.

Resultados intermediários alcançados em
2015
Não foram previstos resultados intermediários para
o primeiro ano do Projeto na Matriz de Resultados
do Projeto.

Atividades realizadas em 2016
(i) contratação de empresas e início dos trabalhos
para inscrição de imóveis rurais de até quatro módulos fiscais nos nove municípios selecionados do
Estado do Tocantins e do Maranhão; (ii) contratação de ONG para a campanha de divulgação do
CAR; (iii) impressão dos materiais de comunicação
(cartilhas, folders, adesivos, calendários, banners e
cartazes )para a campanha de divulgação do CAR;

(iv) aquisição e entrega de 6 aparelhos de GPS; e (v)
1 notebook; (vi) contratação de consultor para apoiar
a implementação das ações planejadas para o CAR,
articulação, gestão, monitoramento e suporte técnico às atividades do componente 2.
Foram impressas 70.000 cópias da cartilha educativa
do CAR; 120.000 folders; 32.000 cartazes; 9.500 calendários agrícolas; 9.500 adesivos; 60 banners e 60 faixas para a campanha de divulgação do CAR. Em 2016,
destaca-se o início das atividades da campanha de
divulgação do CAR nos municípios prioritários com o
objetivo de mobilizar os produtores rurais com imóveis de até quatro módulos fiscais a realizarem o CAR.
Para isso, foi contratada uma organização não governamental que realizou as atividades de divulgação e
mobilização dos produtores. A campanha teve uma
etapa inicial de mobilização, com a identificação
de parcerias locais, com instituição de ATER, para
incentivar as lideranças dos agricultores familiares
a participarem dos eventos. Foram envolvidos os
sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais,
associações e prefeituras, além dos meios de comunicação local, com a participação em programas de
rádio. A Figura 6 apresenta o material de comunicação distribuído na campanha.

Figura 6. Material distribuído na campanha.
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A campanha de divulgação e mobilização ocorreu
em 59 municípios e cada evento distribuiu de 500
a 1.000 folders, de 250 a 500 cartazes, de 50 a 100

calendários, de 500 a 1.000 cartilhas, 100 adesivos,
um banner e uma faixa.
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Figura 7. Participantes com material da campanha em Alto Parnaíba - MA.
A metodologia envolveu a apresentação do CAR e
os passos necessários para inscrever a propriedade
ou posse rural no Cadastro, esclarecendo todas as

dúvidas dos participantes. As Figuras 7 e 8 mostram
participantes nos eventos.

Figura 8. Participantes do evento em Natividade – TO.
O Projeto contemplou ações de informações e divulgação do CAR em 59 munícipios em seis estados
brasileiros pertencentes ao Bioma Cerrado: GO, MG,
MA, MT, MS TO, e o Distrito Federal. O material da
campanha foi produzido pela equipe técnica do SFB
e a sua divulgação se deu por meio da ONG CEADES.

O trabalho da CEADES foi conduzido durante 7 meses
por reuniões estratégias em municípios-sede, onde
foram reunidos pelo menos um representante de
cada um dos 59 municípios.

Resultados intermediários alcançados em
2016

do CAR no SFB; e (iv) mobilização dos produtores
pelo consultor para gestão das atividades do CAR.

Em 2016 as inscrições dos imóveis no CAR estavam sendo analisadas, revisadas e adequadas, não
sendo, ainda, contabilizados os quantitativos de
propriedades e posses rurais com até 04 módulos
com CAR aprovado.

Em 2017 o destaque foram as inscrições dos imóveis
com até 4 módulos fiscais no CAR e a inclusão dos
PCT no Projeto Cerrado Federal.

O número de proprietários com áreas rurais médias e
grandes que procuraram os balcões de atendimento
para a inscrição dos imóveis no CAR não foi informado.

Atividades realizadas em 2017
(i) gerenciamento dos contratos e produtos das empresas para a realização do CAR no Maranhão e no
Tocantins; (ii) contratação dos consultores de longo
prazo para análise das informações georreferenciadas e documentações anexas dos produtos de CAR
entregues pelas empresas contratadas para realização nos estados do Maranhão e do Tocantins; (iii)
finalização, em fevereiro, da realização de campanhade comunicação e distribuição de material para
divulgação do CAR nos municípios beneficiários; (iv)
aquisição de equipamentos para a sala de situação

A ação de inscrição no CAR teve como público-alvo pequenos proprietários rurais e os Povos e
Comunidades Tradicionais de 26 municípios do
estado do Maranhão. Ao todo foram beneficiados
pelo Projeto 5.600 pequenos proprietários rurais e
posseiros e cerca de 2.500 famílias de comunidades
tradicionais (quilombolas e quebradeiras de coco),
totalizando 8.100 beneficiários.

Resultados intermediários alcançados em
2017
Em 2017 as empresas entregaram ao SFB um total de
7.600 inscrições no CAR para imóveis com menos de
4 módulos fiscais e Territórios de PCT para análise
e aprovação. A Figura 9 ilustra a atividade da equipe de técnicos da empresa contratada realizando o
trabalho de inscrição no CAR para agricultores familiares no Maranhão.

Figura 9. Trabalho de inscrição do CAR no Maranhão.
Não houve confirmação de inscrição no CAR de imóveis acima de 4 módulos fiscais como resultado da
ação do Projeto Cerrado Federal.

Atividades realizadas em 2018
(i) elaboração de vídeo institucional do componente
2 do Projeto Cerrado Federal apresentando a execução dos trabalhos e resultados alcançados (link

para acesso, em anexo); (ii) confecção de camisetas
do CAR no âmbito do Projeto Cerrado Federal; (iii)
aquisição de equipamentos para a manutenção da
base de dados e sustentabilidade das atividades
executadas pelo Projeto; (iv) finalização dos processos de cadastros dos imóveis e territórios dos Povos
e Comunidades Tradicionais (PCT); (v) evento de disseminação de resultados e lições aprendidas do CAR
realizado em Caxias - MA (Figura 10).
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Figura 10. Evento de disseminação de resultados e lições aprendidas em Caxias - MA.
(vi) participação do SFB no evento do Banco Mundial
Land and Poverty, ocorrido em Washington, onde

foram apresentadas as ações e resultados obtidos
pelo Projeto Cerrado Federal (Figura 11).

Figura 11. Banner apresentado em Washington

Resultados intermediários alcançados em
2018
(i) 8.100 inscrições no CAR de propriedades e posses
rurais com menos de 4 módulos fiscais e famílias de
PCT realizadas.

6.3 | Atividades realizadas e resultados
alcançados relacionados ao
Componente 3
O componente 3 teve como atividades principais a
realização de eventos de capacitações com treinamento de pessoal para a prevenção e combate aos
incêndios florestais em UC e o aparelhamento destas
áreas protegidas com equipamentos, veículos e um
moderno sistema de radiocomunicação.

Atividades realizadas em 2015
(i) processo de contratação de consultor individual
especialista em incêndios florestais para prestar assistência técnica no gerenciamento das atividades
do Projeto em prevenção e controle de incêndios
florestais no Refúgio de Vida Silvestre Veredas do
Oeste Baiano; e (ii) processo de contratação de
consultor individual especialista em incêndios florestais para prestar assistência técnica no gerenciamento das atividades do Projeto em prevenção e
controle de incêndios florestais no Parque Nacional
da Chapada das Mesas.

das Mesas, as caminhonetes do RVS das Veredas do
Oeste Baiano foram entregues; (iv) adquirida caminhonete para o PARNA da Serra da Canastra; (v) adquiridas as caminhonetes para PARNA da Chapada
das Mesas; vi) iniciado o processo de aquisição do
ônibus rural e do caminhão-pipa; (vii) contratados
chefes de brigada para apoiar as atividades de planejamento, articulação, divulgação e execução das
capacitações de planejamento participativo de MIF
e operacionalização do processo de formação de brigadas; atividades de queima prescrita e demais rotinas pertinentes à contratação; viii) contratação de
consultoria para elaboração dos Projetos de radiocomunicação para o PARNA da Chapada das Mesas e
RVS Veredas do Oeste Baiano; ix) seleção para contratação de consultoria para elaborar mapas e bases
de dados; x) contratada uma consultora para apoiar
e assessorar o ICMBio na elaboração de termos de
referência e especificações técnicas, especialmente
na produção dos documentos mais complexos e estratégicos; (xi) adquiridos equipamentos e veículos,
sendo 9 aparelhos GPS, 1 trator, 7 caminhonetes, 4
quadriciclos, 1 veículo UTV, 60 mangueiras, 200 bombas costais rígidas, 20 bombas costais flexíveis, 3 geradores portáteis, 260 abafadores e 6 máquinas fotográficas; (xii) elaborado o plano de comunicação da
unidade, estando presente a maioria dos insumos
necessários para a realização das ações de manejo
e combate aos incêndios florestais.

Resultados intermediários alcançados em
2016

Não foram previstos resultados intermediários para
o primeiro ano do Projeto na matriz de resultados
intermediários planejados.

Para o resultado esperado foram realizados 2 cursos
no PARNA Chapada das Mesas e 2 cursos no REVIS
Oeste Baiano, somando 214 homens e 138 mulheres capacitados, total de 352 indivíduos; e 2 UC com
equipe treinada, equipamentos e material para realizar trabalhos de prevenção de incêndios florestais e
atender emergências de queimadas descontroladas.

Atividades realizadas em 2016

Atividades realizadas em 2017

i) apoiados 4 cursos de capacitação (Oficinas de
Planejamento participativo do Manejo Integrado
do Fogo - MIF e Capacitação de Multiplicadores
em Educação Ambiental voltada a Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais, no Parque Nacional
da Chapada das Mesas; e Curso de Formação de
Brigadistas e Oficina de Sensibilização Ambiental
com ênfase no uso alternativo do fogo no RVS
Veredas Oeste Baiano); ii) adquiridos e entregues
aparelhos de GPS, mangueiras, abafadores, bombas
flexíveis e rígidas, geradores portáteis, câmeras fotográficas, quadriciclos e veículo UTV; iii) adquirido e
entregue o trator para o Parque Nacional da Chapada

(i) apoio à logística de capacitações nas UC beneficiárias; (ii) curso d e formação de instrutores na formação de brigadas de prevenção e combate a incêndios
florestais, realizado no Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros; (iii) consultoria para elaboração de
projetos de prospecção de sinais para os sistemas de
radiocomunicação; (iv) continuidade na aquisição de
equipamentos de prevenção e combate a incêndios
florestais e melhoria da infraestrutura das Unidades
de Conservação; (v) finalização da aquisição de veículos: caminhão-pipa, ônibus rural, trator; e a (vi)
conclusão dos projetos básicos e executivos para melhoria da infraestrutura do PARNA Serra da Canastra.

Resultados intermediários alcançados em
2015
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Resultados intermediários alcançados em
2017
(i) Capacitações realizadas; aquisição de equipamentos; e unidades de conservação equipadas, com
pessoal capacitado e planos de manejo adaptativo
do uso do fogo como ferramenta de prevenção e
controle de incêndios florestais elaborados..

Atividades realizadas em 2018
(i) aquisição de 2 caminhonetes, uma para o PARNA
da Serra da Canastra e outra para a Coordenação de
Prevenção e Combate a Incêndios; (ii) adquirido um
veículo Tipo VAN a ser utilizado pela Coordenação de
Prevenção e Combate a Incêndios para atender emergências nas UC do Bioma Cerrado; e (iii) conclusão da
consultoria para elaboração de mapas e dados geoespaciais das UC beneficiárias; (iv) realização de “Curso
de Atualização para Gerentes do Fogo e Especialistas”,
realizado no PARNA da Serra da Canastra; (v) finalização da aquisição de equipamentos para as Unidades
de Conservação: computadores, projetores, turbo sopros, pneus para todos os veículos adquiridos e kit
de EPIs (equipamentos de proteção individual) para
servidores especialistas; (vi) conclusão da instalação
dos sistemas de radiocomunicação nas UC beneficiárias do Projeto Cerrado Federal.

Resultados intermediários alcançados em
2018
(i) Capacitações realizadas; (ii) equipamentos adquiridos e entregues; e (iii) unidades de conservação, equipadas, com pessoal capacitado e planos de manejo
adaptativo do uso do fogo como ferramenta de prevenção e controle de incêndios florestais elaborados.
O PARNA da Chapada das Mesas (160 mil hectares) e o
Refúgio de Vida Silvestre das Veredas do Oeste Baiano
(128 mil hectares) não possuíam nenhum sistema de
radiocomunicação no seu interior e não possuem nenhum sinal de telefonia celular, inviabilizando qualquer tipo de comunicação e prejudicando atividades
de prevenção e combate aos incêndios florestais
assim como qualquer outra atividade de gestão.
O PARNA da Serra da Canastra (200 mil hectares)
já possuía um sistema de radiocomunicação, mas
muito defasado tecnologicamente e que tinha cobertura parcial, não cobria a total extensão da UC.
A implementação de um sistema de radiocomunicação facilitou qualquer tipo de ação de gestão
nessas Unidades, melhorou o tempo de resposta de
combate a um incêndio florestal, facilitou a articulação de diversas equipes nas ações de confecção de

aceiros e prevenção, deu mais segurança aos deslocamentos, possibilitando monitorá-los e apoiá-los
em qualquer eventual problema (quebra de veículo).
Duas atividades apoiadas pelo Projeto Cerrado
Federal precederam a implementação de sistemas de
radiocomunicação nas UC beneficiárias do Projeto: 1)
estudo de prospecção de sinais para a elaboração
de um projeto condizente com as necessidades de
comunicação e com pretensão de cobrir 100% de
sinal o território dessas unidades; 2) aquisição dos
equipamentos do sistema de radiocomunicação, instalação dos mesmos nas unidades e licenciamento
das frequências junto à ANATEL.
As três UC possuem sistema de radiocomunicação
que possibilita qualquer tipo de comunicação em
todo o seu território e boa parte do entorno, conforme mostram as Figuras 12, 13 e 14. Ressalta-se que o
projeto de radiocomunicação pode ser considerado
como inovador, pois foi concebido sob uma ótica diferente de qualquer outro sistema de radiocomunicação em UC. Algumas unidades já possuem sistemas
de radiocomunicação, mas seus sistemas utilizam
torres de metal para suporte das antenas instaladas
em pequenas casas de alvenaria, onde ficam de fato
os equipamentos de amplificação dos sinais. Como
o PARNA da Chapada das Mesas e o Refúgio de Vida
Silvestre não possuem áreas regularizadas no aspecto fundiário (as terras ainda não são de posse do
ICMBio, do Governo Federal, são ainda propriedades
particulares), não foi possível fazer qualquer tipo de
construção. Para solucionar esse problema, concebeu-se a montagem desses sistemas de amplificação dos sinais (conceitualmente conhecidos como
“sistemas de repetição de sinal”) em carretinhas de
reboque. Assim, não foi feita nenhuma construção
em área particular e sim concebido um sistema de
amplificação de sinal móvel, que pode ser colocado
e retirado em qualquer local, sem caracterizar investimento governamental em área particular.
Também foram concebidas para que possuam autoalimentação de energia elétrica através de placas
solares e sistema antifurto, visto que ficam em lugares distantes (retirada de rodas com a inclusão de
diversos parafusos diferentes dos usualmente utilizados, trancamento das placas solares e portas de
acesso aos equipamentos).
Essa aquisição e instalação dos sistemas de radiocomunicação é um dos principais benefícios do
Projeto, pois, além de apoiar melhor as ações de
prevenção e combate aos incêndios florestais nessas unidades, todas as outras atividades inerentes
as suas gestões foram beneficiadas.
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Figura 12. Vista da carretinha de reboque onde estão instalados os equipamentos de
repetição, ou amplificação de sinal.

Figura 13. Vista aérea da carretinha de reboque onde estão instalados os equipamentos de
repetição, ou amplificação de sinal.

Figura 14. Vista interna da carretinha de reboque onde estão instalados os equipamentos de
repetição, ou amplificação de sinal.
O Manejo Integrado do Fogo considera aspectos
relacionados às questões institucionais (legalidade
e missão), estruturais (infraestrutura), efeitos do

regime de queima sobre a biodiversidade e os ecossistemas (ecologia do fogo); aspectos sobre a “cultura do fogo”, em que questionamentos sobre “quem”,

“onde”, “como” e “quando” utiliza o fogo como ferramenta (de manejo da paisagem ou agrícola) são
levados em consideração. As pesquisas e produções
científicas são importantes aliadas do MIF, apoiando, por exemplo, a entender os padrões e processos
ecológicos e o impacto dos regimes de fogo sobre a
gestão territorial e vice e versa.

6.4 | Atividades realizadas e resultados
alcançados relacionados ao
Componente 4
Atividades realizadas em 2015
(i) contratação de especialista individual para apoiar
a gestão do Projeto pelo prazo de 3 anos; e (ii) contratação de agência de viagens para atender as demandas do Projeto.

Resultados intermediários alcançados em
2015
Não foram previstos resultados intermediários para
o primeiro ano do Projeto na Matriz de Resultados.

procedimentos licitatórios; (iv) treinamento para a
equipe da FUNATURA e técnicos do SFB, do ICMBio
e da Coordenação do Projeto sobre elaboração de
Termo de Referência e estimativa de custos e de
Especificação Técnica e orçamento e, também, sobre
procedimentos que envolvem tanto a equipe de licitação quanto a equipe técnica nos certames de
Shopping, NCB e seleção de consultoria individual
(26 a 28 de abril de 2016); (v) reunião de orientação para a equipe da FUNATURA e a Comissão de
Avaliação do certame do CAR Tocantins/Maranhão,
englobando: (i) para a equipe da FUNATURA: procedimentos relativos à abertura de propostas (rito de
abertura); e (ii) para a Comissão de Avaliação do certame: detalhamento dos itens do edital que devem
ser observados, além da Especificação Técnica, bem
como elaboração do relatório de avaliação.

Resultados alcançados em 2016
Processos de aquisição de bens e serviços concluídos; Relatórios de Progresso; Plano de Trabalho;
Plano de Aquisições elaborados; desembolsos solicitados; prestação de contas realizadas e outros.

Atividades realizadas em 2017.

Atividades realizadas em 2016

Realização de auditoria dos anos de 2015 e 2016.

i) contratados postos de gasolina para fornecimento
de combustíveis para os veículos adquiridos para o
ICMBio; ii) em processo de contratação de empresa para realizar auditoria referente aos anos 2015
e 2016 do Projeto Cerrado Federal; (iii) contratação de especialista em licitações para dar suporte
às equipes da FUNATURA e coordenações técnicas
na revisão de especificações técnicas e termos de
referência; elaboração de orçamentos, estimativas
de custos e editais; e esclarecimentos sobre os

Processos de apoio ao fluxo de rotinas do Projeto
executados.

Resultados intermediários alcançados em
2017
Processos de aquisição de bens e serviços concluídos; Relatórios de Progresso; Plano de Trabalho;
Plano de Aquisições elaborados; desembolsos solicitados; prestação de contas realizadas e outros.
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7 | Entrevistas
Foram realizadas entrevistas com pessoas-chave
que tiveram atuação significativa no Projeto Cerrado
Federal. As entrevistas foram conduzidas tendo por
base um roteiro previamente definido no sentido de
obter respostas para o nível de execução das atividades programadas e o nível de obtenção dos resultados intermediários esperados, tanto no aspecto
qualitativo quanto quantitativo.
A opinião dos entrevistados foi considerada para a
identificação das lições aprendidas, tantos os pontos
positivos, quanto os negativos, além das dificuldades e as estratégias de superação.
No Ministério do Meio Ambiente: Jair Schmitt, diretor
e Sandro Mello, analista ambiental.
No Serviço Florestal Brasileiro: Adolfo Dalla
Pria Pereira – Consultor para o componente 2
(CAR) e Rebecca Fiore, Técnica de Nível Superior
– Temporária.
No Instituto Chico Mendes de Biodiversidade:
Christian Niel Berlinck – Coordenador da COIN/
CGPRO/DIMAN e João Paulo Morita – analista ambiental e substituto na coordenação da COIN/
CGPRO/DIMAN.
Na FUNATURA: César Victor do Espírito Santo,
Superintendente da FUNATURA e gestor do Acordo
de Doação com o Banco Mundial.
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8 | Avaliação do Projeto Cerrado Federal
O objetivo desta avaliação foi verificar o processo
de implementação do Projeto Cerrado Federal, seu
desempenho, seus resultados e impactos, com o
propósito de servir de referencial para o aperfeiçoamento e a correção de rumo ou mesmo servir de
parâmetro de experiência acumulada para subsidiar
a elaboração de futuros projetos.
O propósito específico desta avaliação final foi verificar o cumprimento dos objetivos e do alcance dos
resultados intermediários propostos pelo Projeto,
a identificação das lições aprendidas e conclusões
sobre a efetividade da implementação do Projeto.
Para avaliar os resultados foram enfatizadas três dimensões inter-relacionadas e importantes para avaliação final: a Relevância, o Desempenho e o Sucesso:
»» a Relevância, para verificação de que o Projeto
teve a capacidade de modificar a situação problema ou se os objetivos e metas definidos foram
válidos e pertinentes com a situação identificada;
»» o Desempenho, voltado ao progresso do Projeto,
com ênfase na execução dos objetivos e metas
propostos, buscando determinar a eficiência e a
eficácia.
»» o Sucesso, para verificação do impacto e da sustentabilidade do Projeto.
O trabalho avaliativo foi desenvolvido em três momentos. No primeiro, tratou-se da análise documental, com a coleta de informações primárias junto
ao MMA, SFB, ICMBio e FUNATURA sobre o Projeto
Cerrado Federal, e na leitura dos documentos do
Projeto, com foco nas informações registradas nos
três relatórios de progressos elaborados ao longo
da execução, para verificação de objetivos, resultados intermediários, atividades programadas e
executadas, fluxos físico-financeiros previstos e
realizados, desempenho, problemas e imprevistos
acontecidos, lições positivas e negativas, medidas
recomendadas e ajustes.
No segundo momento, foram entrevistadas
pessoas-chave com conhecimento acumulado
sobre a história do Projeto Cerrado Federal, seus
resultados, impactos, dificuldades e importância
para alcançar os objetivos programados.

A despeito do processo operacional da avaliação,
partiu-se da compreensão do Projeto, com estudo da
contextualização e da estrutura lógica para o entendimento das informações sistematizadas existentes,
visando empreender uma metodologia a ser adotada, bem como elaborar o processo de planejamento
ou do desenho da avaliação, em razão da exigência
feita para observação da relevância, eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade.
A análise para emissão deste relatório de avaliação concentrou esforços na verificação dos resultados intermediários alcançados e reportados nos
relatórios de progresso, bem como na Matriz de
Monitoramentos de Resultados, descrevendo as interações entre as ações ao longo do relato.
Assim, pode-se observar que os indicadores estabelecidos na Matriz de Monitoramento e Resultados
do Projeto Cerrado Federal permitiram inferir os resultados intermediários alcançados e a abrangência
do impacto obtido.
Tendo em vista que os indicadores são utilizados
como uma ferramenta de medição, nota-se que
alguns indicadores foram especificados de forma
global, dificultando, assim, a aferição do processo
de implementação, de acompanhamento e avaliação
do desempenho, em razão da indisponibilidade de
metas com indicadores mensuráveis. Ademais, os
indicadores tornam específicos os resultados esperados, apresentando-se em três dimensões: quantidade, qualidade e tempo.
Cabe aqui ressalvar que a avaliação não contou com
uma linha de base disponível, que possibilitasse a
comparação de dados relativos à implementação
do antes e do depois da atuação do Projeto Cerrado
Federal. Dessa maneira, tornou-se imperativo trabalhar a partir dos Relatórios de Progresso, sem contar
com as ferramentas indicativas de medição.
Em virtude das dificuldades de não encontrar indicadores mensuráveis, foi necessária a utilização de
indicadores de forma indireta, como as informações
do SICAR e do INPE, respectivamente, para aferir
inscrições no CAR e focos de calor em Unidades de
Conservação.
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Algumas atividades foram alteradas durante a execução do Projeto Cerrado Federal como a exclusão
dos balcões de atendimento, a retirada dos municípios do Tocantins e a inclusão dos Territórios dos
PCT, prejudicando a aferição com indicadores.
Assim, a análise teve como base a Matriz de
Monitoramento e Resultados.

8.1 | Avaliação da efetividade do
Objetivo de Desenvolvimento
do Projeto – ODP: fortalecer
a capacidade do Ministério do
Meio Ambiente de estabelecer o
manejo integrado dos incêndios
florestais e efetuar a inscrição
de imóveis rurais em áreas rurais
selecionadas do Bioma Cerrado

Indicador: Apoio à reforma da política, da legislação ou de outras normas relacionadas às florestas.

Descrição: Este indicador medirá se o Projeto apoiou
a implementação do Plano de Ação para
Prevenção e Controle do Desmatamento
e das Queimadas no Cerrado. A Fase 2
de PPCerrado deverá ser formalizada por
meio de endosso oficial.
Análise: Há uma contradição entre o enunciado do
indicador e sua descrição na Matriz de
Monitoramento e Resultado do Projeto
Cerrado Federal. Enquanto o indicador
remete ao “apoio à reforma política, da
legislação ou de outras normas relacionadas à floresta”, a descrição prevê medir
se o Projeto apoiou a implementação do
PPCerrado durante a fase 2 do Plano, ou
seja, no período de 2014 a 2015.
O Projeto foi aprovado em 2015 e neste ano
teve poucas atividades, sendo pouco provável que, de alguma forma, tenha apoiado a execução da Fase 2 do PPCerrado,
pois a etapa final de um coincide com a
etapa inicial do outro.
O elo entre as ações do Projeto Cerrado
Federal e o PPCerrado, no caso deste indicador, seria o apoio à Linha de Ação 10.13.
do Plano, cuja atividade previa “elaborar
a Política Nacional de Manejo e Controle
de Queimadas, Prevenção e Combate aos
Incêndios Florestais”.
Em 2016 o Governo Federal iniciou o processo de revisão e atualização do PPCerrado
para nova etapa do Plano, agora com vigência para o período de 2016 a 2020.
Com essa finalidade, o Projeto Cerrado
Federal apoiou, em 2016, a realização de

4 oficinas de revisão do PPCerrado, em
conjunto com o PPCDAm.
Como produto deste apoio, foi elaborado o Plano de Ação para a Prevenção e
Controle do Desmatamento e Queimadas
no Cerrado – PPCerrado com vigência para
operíodo de 2016 a 2020, sendo o documento para a terceira fase aprovado em 15
de dezembro de 2016.
Este documento prevê na Linha de Ação
5.1.3. regulamentar o Art. 40 da Lei nº
12.651/2012, estabelecendo a Política
Nacional de Manejo e Controle de
Queimadas, Prevenção e Combate aos
Incêndios Florestais e criou a demanda
para o Projeto Cerrado Federal apoiar a
elaboração da minuta do Projeto de lei
para o estabelecimento da Política.
Portanto, o resultado obtido para atingir o ODP foi a revisão e atualização do
PPCerrado com a inclusão da necessidade de regulamentar o Art. 40 da
Lei nº 12.651/2012, para estabelecer a
Política Nacional de Manejo e Controle
de Queimadas, Prevenção e Combate aos
Incêndios Florestais.
O apoio do Projeto foi fundamental para
a revisão, atualização e aprovação da Fase
3 do PPCerrado, política pública de suma
importância para a prevenção e controle
do desmatamento e das queimadas no
Bioma Cerrado, sendo o indicador considerado satisfatório para contribuir no apoio
à reforma da política, da legislação ou de
outras normas relacionadas às florestas.
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Indicador: Apoio à reforma da política, da legislação ou de outras normas relacionadas às florestas.

Descrição: Este indicador medirá se o Projeto apoiou
a formulação da Política Nacional de
Prevex nção e Controle de Queimadas e
Incêndios Florestais, incluído o Bioma
Cerrado. Esta política nacional deverá ser
formalizada por meio de endosso oficial.
Análise: O Projeto Cerrado Federal apoiou de forma
decisiva a construção participativa da
proposta de Política Nacional de Manejo
e Controle de Queimadas, Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais, conforme a demanda do PPCerrado e do Artigo
40 do Código Florestal de 2012.
Em setembro de 2016, foi publicada a
Portaria Ministerial nº 425, de 28 de setembro de 2016, que instituiu o GT-PNMIF com
a coordenação da SMCF/MMA. Ainda, segundo a Portaria nº 425/2016, o GT-PNMIF
tem como atribuições: I - Elaborar proposta de instrumento normativo para regulamentar a Política Nacional de Manejo
e Controle de Queimadas, Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais; II Realizar reuniões setoriais para tratar
de assuntos específicos que envolvam
temas sob responsabilidade de outros
Ministérios; III - Consolidar as alterações
propostas nas consultas setoriais; IV Encaminhar proposta de regulamentação
da Política Nacional de Manejo e Controle
de Queimadas, Prevenção e Combate aos
Incêndios Florestais à Casa Civil.
Diante da institucionalização do GT-PNMIF,
a SMCF/MMA, como sua coordenadora, solicitou a indicação de representantes das
instituições-membro do GT-PNMIF e retomou os trabalhos de elaboração da Política.
Com o apoio do Projeto Cerrado Federal,
em 2016, o GT-PNMIF realizou 4 reuniões
e produziu, como resultado, uma proposta de Projeto de Lei da Política Nacional
de Manejo e Controle de Queimadas,
Prevenção e Combate aos Incêndios
Florestais, que foi encaminhada para validação e comentários às Secretarias e
vinculadas do MMA.

A fase seguinte foi de ampliar a base de
conhecimento dos participantes do GTPNIF atualizando as informações sobre o
Manejo Integrado do Fogo com a realização de oficinas temáticas sobre o assunto.
Realizadas entre 4 de abril e 18 de maio
de 2017, o objetivo das oficinas foi ampliar
a discussão e a participação de outros
Ministérios e instituições do governo federal, de forma a suprir lacunas e fornecer
subsídios sobre temas que não são de domínio do GT-PNMIF. As oficinas contaram
com a participação de mais de 30 instituições do governo federal (Ministérios e vinculadas). As principais sugestões e contribuições a presentadas pelos participantes
das oficinas foram consolidadas de acordo
com cada área temática e submetidas ao
GT-PNMIF, responsável pelo processo de
elaboração da proposta de instrumento
normativo para regulamentar a referida
Política.
Com os insumos das oficinas temáticas
foram apoiados pelo Projeto Cerrado
Federal a logística e moderação para a realização de Seminários Setoriais sobre a
Política Nacional de Manejo Integrado do
Fogo (PNMIF), realizados entre 25 e 27 de
julho de 2017 com o objetivo de ampliar o
conhecimento sobre a minuta do Projeto
de Lei da Política Nacional de Manejo
Integrado do Fogo; apresentar e debater
com representantes dos diferentes setores
(academia, sociedade civil organizada, estados e povos indígenas e povos e comunidades Tradicionais) a minuta de Projeto
de lei da Política Nacional de Manejo
Integrado do Fogo; promover a participação social no processo de construção da
Política Nacional de Manejo Integrado do
Fogo; e identificar e obter contribuições
para minuta do Projeto.
Os três seminários contaram com diversas
representações dos setores sociais, que
participaram de forma ativa e dialogada,
contribuindo com o arcabouço técnico da
minuta da Política Nacional de Manejo
Integrado do Fogo. De forma geral, participaram mais de 160 pessoas, 100 instituições e 25 estados.

Sumário

39

Assim, foi elaborada a proposta de Política
Nacional de Manejo Integrado do Fogo,
com a minuta do projeto de lei encaminhada à Casa Civil da Presidência da
República para apreciação e deliberação.

Considerando o apoio do Projeto Cerrado
Federal para a elaboração da PNIF, resultando na proposta de reforma da política,
da legislação e de outras normas relacionadas às florestas, oindicador do ODP foi plenamentecumprido de forma satisfatória.

Sumário

Indicador: Área da propriedade onde o manejo sustentável do solo foi adotado como resultado do Projeto.

40
Descrição: no contexto deste Projeto, gestão sustentável do solo refere-se à área dos imóveis
rurais inscritos no SICAR como resultado
do Projeto Cerrado Federal. Este indicador pode acompanhar o progresso com
relação à inscrição de imóveis no CAR, ao
passo que as Reservas Legais (RLs) e as
Áreas de Preservação Permanente (APP)
serão medidas como dados desagregados
da área dos imóveis rurais inseridos no
sistema CAR. O valor de referência é zero.
Análise: o indicador é bastante impreciso para ser
medido no espaço de tempo de execução
do Projeto Cerrado Federal, pois o manejo
sustentável do solo envolve conceito, técnica e práticas que fogem ao escopo do
Projeto. O processo de inscrição no CAR,
o proprietário do imóvel rural identifica
e delimita a área total da propriedade, as
Áreas de Preservação Permanente – APP e
de Reserva Legal conforme a legislação para
o Bioma e as áreas de uso alternativo, sem
indicação, naquele momento, do manejo a
ser adotado para a recuperação dos passivos ambientais. Após a análise e aprovação
do CAR com a identificação das demandas,
é que o proprietário faz a adesão ao PRA,
a ssina o Termo de Compromisso e elabora
o PRADA, se necessário. Embora o Projeto
previsse chegar a essa etapa de construção de PRADAs, se limitou a elaborar o CAR.
Considerou-se que o Código Florestal admite
a existência de áreas consolidadas, desmatadas antes de julho de 2008 em pequenas
propriedades, o que desobriga o produtor
familiar de fazer a restauração das áreas
de Reserva Legal de suas propriedades ou
posses rurais, ademais, conforme empiricamente informado em diversos ambientes de
debate, a Agricultura Familiar e os Territórios
de Povos e Comunidades Tradicionais não
representam de forma relevante a área
de passivos ambientais. Dois motivos são
atribuídos a esta informação: O primeiro

refere-se ao fato dos imóveis de até quatro módulos fiscais e famílias de Povos e
Comunidades Tradicionais, apesar de representarem em número a maioria da população rural no Brasil, ocuparem a menor
porção de terras em área. O segundo motivo,
é que a maior parte das áreas ocupadas por
este público apresenta elevados índices de
conservação da vegetação nativa. Portanto,
tecnicamente, não há como afirmar que os
produtores beneficiados pela elaboração do
CAR, que cadastraram cerca de 400.000 hectares, seguiram o processo de adequação de
seus imóveis rurais e estão realizando o manejo sustentável do solo em suas propriedades, entretanto, dados muito relevantesno
resultado do Projeto foram compilados e
processados para estatística descritiva para
verificação da relevância ambiental local da
atuação do Projeto, condensando as informações a seguir:
“O Projeto Cerrado Federal realizou entre
2016 e 2018, atividades de comunicação,
envolvendo cerca de 120 atores-chave em
59 municípios do Cerrado Brasileiro para
difusão de informação sobre o Código
Florestal e o CAR.
As atividades de assistência técnica em
campo para inscrição no CAR, no estado do
Maranhão, alcançou 5.600 imóveis rurais
da agricultura familiar, que somam ao todo
770 nascentes. Além disso, foi realizado o
cadastramento de 32 Territórios de Povos e
Comunidades tradicionais, beneficiou 2.500
famílias, guardiãs de cerca de 196 nascentes.
Foram inseridos pelo Projeto Cerrado
Federal cerca de 400 mil hectares no SICAR,
79% desta área possui remanescentes de
cobertura vegetal nativa conservada, em
uma região que a obrigação legal é de conservar 20% das áreas como Reserva Legal”.

O indicador considera uma área de 301.000
ha sob manejo sustentável do solo no segundo ano e 533.200 ha de área com solo
manejado sustentavelmente no terceiro
ano do Projeto, porém esta meta não foi
atendida. Mesmo considerando a área
total cadastrada no CAR como estando o
solo sob manejo sustentável, o total foi de
cerca de 400 mil hectares, ou seja, 75% da
meta estabelecida de 533.200 ha.
Portanto, o Projeto planejou apoiar o primeiro passo para a adequação ambiental
dos propriedades e posses rurais no âmbito do Código Florestal com a inscrição
no CAR, mas não estimou completar o
ciclo com a elaboração do PRADA para os
produtores familiares possuidores de até
4 módulos fiscais, por dois motivos: o primeiro e principal deles foi que a expectativa inicial durante a elaboração do projeto
e propostas de atividades foi concebida
antes da publicação e regulamentação
da política estabelecida pela Lei 12.651/12
(Código Florestal) e demais regulamentos.
O segundo motivo e verificado em campo
é que público assistido no Cerrado do
interior maranhense demonstrou muito
mais ativos que passivos, não carecendo
de PRADAs nos imóveis rurais assistidos,
inclusive ao cogitar as opções de regularização ambiental descritas pelo próprio
Código Florestal que cita como possibilidade a condução da regeneração natural
em áreas de baixo impacto ambiental

como foi o caso dos imóveis rurais da
agricultura familiar e Territórios de Povos
e Comunidades Tradicionais deste Projeto.
A utilização da base de dados do SICAR
pelo planejamento e execução de outras
políticas públicas certamente conduzirá
ao melhor monitoramento e planejamento
de uso da terra na região abrangida para
culminar em melhores práticas de manejo sustentável de forma estruturante e
duradoura.
Considerando que os indicadores estavam
pautados em número e área de inscrição
no CAR, e ainda o escopo do perfil de beneficiários se tratava de possuidores de
pequenos imóveis rurais para assistência
direta do Projeto para apoio à inscrição no
CAR, ainda que tenham sido completados
apenas 75% da meta em área, a meta inicial do Projeto em número de agricultores
foi ampliada em cerca de 119% (de 3.700
inicialmente e considerando Tocantins e
Maranhão, para 8.100 beneficiários), garantindo o mapeamento do CAR na região.
A partir da difusão de informação das
normas do Código Florestal e a assistência para o planejamento ambiental dos
imóveis rurais, será possível o uso sustentável do solo por meio da execução das
demais políticas públicas no meio rural,
sendo assim, este indicador foi atendido
de forma satisfatória.

Indicador: UC inseridas nos planos integrados de manejo de incêndios florestais, sendo uma para o segundo
ano e três para o terceiro ano.

Descrição: sem descrição na Matriz de Monitoramento
e Resultados.
Análise: O insumo principal para a elaboração do
plano integrado de manejo de incêndios
florestais em UC foram os mapas e as
bases de dados, que serviram para aperfeiçoar as análises sobre o fogo e assim
dar mais subsídios ao planejamento de
prevenção nas Unidades de Conservação.
Para as três UC apoiadas foram elaboradas uma primeira versão dos produtos que
foram ajustados para adequações técnicas
e melhoria no planejamento das ações em

áreas com mais riscos de ocorrência de incêndios florestais, assim como o aperfeiçoamento das análises geoespaciais, com
melhor detalhamento das fitofisionomias.
Com isso, as três unidades já praticam o
manejo integrado do fogo para a prevenção de incêndios florestais, sendo a metodologia aperfeiçoada com o apoio do
Projeto Cerrado Federal. Assim o indicador
foi considerado satisfatório para o ODP.
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8.2 | Avaliação da efetividade do
resultado intermediário
(Componente 1): Apoio ao Plano de

Ação para Prevenção e Controle
do Desmatamento e das Queimadas
no Cerrado (PPCerrado)
Sumário

Indicador: Ações do PPCerrado Fase 2, em execução.

Descrição: este indicador medirá o percentual de
ação acumulado do PPCerrado durante
sua implantação (%).
Análise: o Plano de Ação para a Prevenção e Controle
do Desmatamento e Queimadas no
Cerrado – PPCerrado está em sua terceira
etapa. A primeira foi executada de 2010 a
2013, a segunda ocorreu em 2014 e 2015 e
a terceira está programada para ser implementada de 2016 a 2020.
A princípio o Projeto Cerrado Federal
apoiaria a Fase 2 do PPCerrado, no entanto, esta fase terminou em 2015, ano em
que o Projeto Cerrado Federal iniciou suas
atividades, não havendo relação direta
entre as ações do Projeto e o PPCerrado
identificáveis em 2015.

Na impossibilidade temporal de apoiar a
execução da Fase 2 do PPCerrado o Projeto
Cerrado Federal direcionou o apoio ao processo de revisão e atualização do PPCerrado
para a terceira etapa, com vigência de 2016
a 2020. O Projeto viabilizou a realização de
4 oficinas de atualização do PPCerrado, consignando como ação prevista a elaboração
da política de manejo do fogo.
Embora o Relatório de Execução da 2ª
Fase do PPCerrado para os anos de 2014
e 2015 aponte que 58,9% do previsto no
Plano Operativo tenham sido realizados de
forma total ou parcial, essa realização não
pode ser computada como resultante do
apoio do Projeto Cerrado Federal.
As Diretrizes Estratégicas do PPCerrado
estão no Box 2.

Box 2. Diretrizes estratégicas do PPCerrado
As diretrizes estratégicas do PPCerrado orientam as linhas de atuação e abarcam a lógica dos quatro eixos
temáticos. Desse modo, são elencadas as seguintes diretrizes para o PPCerrado, que se mantêm as mesmas da
2ª fase do Plano (2014-2015), inclusive porque elas vigoram até 2020:
I. Contribuir para que órgãos e entidades da União, estados, municípios e sociedade civil trabalhem de
forma integrada e articulada com vistas a promover a conservação e proteção do bioma Cerrado, incluindo
o esforço de transformar o Cerrado em patrimônio nacional e de promover e incentivar encontros e
atividades culturais;
II. Desenvolver e implementar um sistema de monitoramento do desmatamento com base em dados de
satélites, para produzir dados confiáveis de distribuição espacial e temporal de área desmatada, que
permita ações do governo no controle do desmatamento ilegal;
III. Fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), de modo a contribuir para a criação e
implementação de unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável;
IV. Fortalecer as comunidades tradicionais, quilombolas, populações indígenas, agricultores familiares
e pequenos agricultores, garantindo acesso à terra, aos recursos naturais e aos meios de produção
necessários à sua permanência na região e melhoria na qualidade de vida;
V. Fomentar a participação da sociedade na gestão ambiental do Bioma e promover a transversalidade e a
descentralização das políticas públicas quanto ao uso sustentável dos recursos naturais do Cerrado;
VI. Promover o uso sustentável da biodiversidade e a proteção dos ecossistemas do Cerrado, visando a
manutenção e a melhoria dos serviços ambientais, valorizando sua importância ambiental, social e econômica;

42

VII. Fomentar a gestão ambiental integrada dos imóveis rurais por meio do Cadastro Ambiental Rural;
VIII. Priorizar a ampliação do estoque de florestas plantadas em áreas já convertidas, de modo a reduzir o
desmatamento da vegetação nativa para produção de carvão vegetal;
IX. Articular a criação de incentivos econômicos e creditícios que promovam a recuperação das áreas de
preservação permanente e de reserva legal;
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A colaboração fundamental do Projeto em
avaliação foi para a revisão e atualização
do PPCerrado, documento esse aprovado
em dezembro de 2016.
Como o PPCerrado para a Fase 3 prevê a
elaboração da Política Nacional de Manejo
Integrado do Fogo, o Projeto Cerrado
Federal, sob a coordenação da SMCF/
MMA, apoiou a logística e moderação de
7 oficinas temáticas da Política Nacional
de Manejo Integrado do Fogo (PNMIF), realizadas entre 4 de abril e 18 de maio de
2017. O objetivo das oficinas foi ampliar
a discussão e a participação de outros
Ministérios e instituições do governo federal, de forma a suprir lacunas e fornecer
subsídios sobre temas que não são de domínio do GT-PNMIF. As oficinas contaram
com a participação de mais de 30 instituições do governo federal (Ministérios
e vinculadas). As principais sugestões e
contribuições apresentadas pelos participantes das oficinas foram consolidadas
de acordo com cada área temática e submetidas ao GT-PNIF, responsável pelo processo de elaboração da proposta de instrumento normativo para regulamentar a
referida Política. Os temas abordados por
oficina foram: (i) Uso do Fogo na Produção
Agrossilvipastoril; (ii) Ciman Nacional
(Centro Integrado de Multiagências de
Coordenação Operacional e Federal); (iii)
Programa Nacional de Brigadas Florestais;
(iv) Fundo Nacional para Manejo
Integradodo Fogo; (v) Responsabilização
pelo uso dofogo não autorizado; (vi) Fogo
em Rodovias e Linhas de Transmissão; e,
(vii) Manejo Integrado do Fogo por povos

indígenas e comunidades tradicionais e
em unidades de conservação.
O Projeto também apoiou a logística e
moderação para os Seminários Setoriais
sobre a PNMIF, realizados entre 25 a 27 de
julho de 2017 com o objetivo de ampliar
o conhecimento sobre a minuta do projeto de lei da PNMIF; apresentar e debater
com representantes dos diferentes setores
(academia, sociedade civil organizada,estados e povos indígenas e povos ecomunidades Tradicionais) a minuta de projeto de
lei da PNMIF; promover a participação social no processo de construção da PNMIF;
e identificar e obter contribuições para minuta do PNMIF. Houve a participação de 19
organizações indígenas, 6 PCTs, 10 ONGs,
26 OEMAs, 14 CBM, 4 universidades, 19 instituições federais e 2 outros, totalizando
100 instituições participantes. O total de
pessoas presentes somou 166 participantes. O principal produto deste esforço de
articulação foi a proposta de minuta para
a elaboração da PNMIF, depois de analisada pela assessoria jurídica do MMA, foi
encaminhada à Casa Civil da Presidência
da República para análise e aprovação.
Assim, mesmo sem ter apoiado a execução do PPCerrado em sua Fase II, o Projeto
Cerrado Federal apoiou o Plano na sua
Fase terceira com importante contribuição
para a elaboração da PNMIF e para a atualização dos conceitos de degradação e regeneração florestal no Bioma Cerrado, por
isso, os resultados intermediários obtidos
são satisfatórios para o cumprimento do
ODP do Projeto Cerrado Federal.

Indicador: PPCerrado monitorado e avaliado periodicamente.

Descrição: sem descrição na Matriz de Monitoramento
e Resultados Intermediários.
Análise: o indicador é genérico e não especifica a
etapa do PPCerrado objeto das ações de
monitoramento e avaliação. Em tese, seria o
último ano da segunda etapa do PPCerrado,
2015, e os primeiros anos da terceira etapa
do Plano, os anos de 2016 e 2017.
Não foi possível identificar registro da
ocorrência destas atividades, nem as justificativas da sua não execução.

Como já informado, o Projeto Cerrado
Federal apoiou a revisão a atualização
do PPCerrado para a execução da terceira
etapa com vigência de 2016 a 2020 e a elaboração da proposta de minuta da PNMIF,
uma das ações temáticas do Plano.
Portanto, o indicador de monitoramento
e avaliação do PPCerrado não pode ser
aferido, dada a não coincidência da execução do PPCerrado Fase 2 com o Projeto
Cerrado Federal.

Indicador: Política Nacional de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais, incluindo o Bioma
Cerrado, em processo de formulação.

Descrição: este indicador mede se o Projeto apoiou
a formulação da política nacional e inclui
estudos, projetos, consultoria.
Análise: este componente teve como objetivo apoiar
atividades voltadas para a redução do desmatamento e a promoção do cumprimento da legislação florestal brasileira, por
meio do monitoramento e da avaliação
do PPCerrado à luz das alterações introduzidas pelo Código Florestal, do desenvolvimento da capacidade de governança
para implementar esse plano e do apoio à

reforma da política florestal, com foco na
Política Nacional de Prevenção e Controle
do Desmatamento e Queimadas. A minuta
da PNMIF foi elaborada de forma participativa e está em análise para aprovação,
confirmando o nível satisfatório para a
obtenção do resultado intermediário.

8.3 | Avaliação da efetividade do
resultado intermediário
(Componente 2): Cadastro
Ambiental Rural – CAR

Indicador: Número de proprietários de pequenos imóveis rurais inscritos no CAR, 2.600 no ano II e 3.700 no
ano III, acumulando 3.700 inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais.

Descrição: este indicador mede o número total acumulado de pequenos imóveis rurais inscritos no SICAR. Avaliará a eficiência de cada
serviço oferecido (balcões de atendimento, eventos, mobilização coletiva, one-stop
shopping etc.).

municípios-alvo para promover o CAR e
mobilizar os principais atores e o georreferenciamento de pequenas propriedades
nos municípios prioritários para a inserção
dos imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no CAR.

Análise: este componente teve como objetivo apoiar
os proprietários de pequenos imóveis rurais nos estados de Tocantins e Maranhão
a regularizar sua situação em relação
ao Código Florestal (Lei 12.651/2012)
por meio do CAR. O foco das atividades
foram campanhas de comunicação nos

A princípio o Projeto estimou apoiar ações
de CAR no Tocantins e no Maranhão.
Empresas foram selecionadas por meio de
NCB (National Competitive Bidding) para a
realização do trabalho nos dois estados.
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Tocantins houve a ampliação da área de
atuação no Maranhão, com a inclusão dos
Territórios das Populações e Comunidades
Tradicionais – PCT.

No entanto, no Tocantins a empresa contratada enfrentou dificuldades para a
identificação dos 2.000 produtores rurais
com até 4 módulos fiscais nos municípios
de Pium, Palmas e Natividade. Dois fatores
contribuíram para isso. O primeiro foi que
muitos dos imóveis com este perfil já estavam inscritos no SICAR, e o segundo foi que
parte destes imóveis era área de lazer, não
se constituindo em unidades produtivas
familiares. Outra questão que prejudicou a
evolução dos trabalhos no Tocantins foi a
baixa qualidade dos produtos elaborados
pela empresa, muitas vezes reprovados
pela equipe de análise do SFB, levando
a empresa a solicitar o cancelamento do
contrato para a prestação dos serviços.
Além disso, o OEMA do Tocantins indicou
em comunicação formal ao SFB que não
haveria demanda relevante mesmo expandindo os municípios de atuação do Projeto,
o próprio Estado está em fase inicial de
execução de um projeto aprovado com recursos do Fundo Amazônia, para assistir o
mesmo público nas atividades de inscrição
no CAR em todo o território do Estado.

O processo de aprovação dos produtos
(CAR) passou por rígido controle de qualidade pelo SFB, com autorização para
pagamento dos dados inseridos no SICAR
somente para aqueles imóveis sem nenhuma inconsistência nas informações, no
georreferenciamento, na documentação e
nos dados de campo das áreas assistidas.
A soma de imóveis dos agricultores familiares e das famílias pertencentes aos
Territórios das Populações e Comunidades
Tradicionais inscritos no CAR e com aprovação do SFB, totalizou 8.100 beneficiários.
O indicador previa um total de 3.700 inscrições, sendo 2.600 no segundo ano do
Projeto e 3.700 ao final da execução.
A meta inicial para o Maranhão seria a inscrição no CAR de 5.600 propriedades rurais
de até 4 módulos fiscais em seis municípios. Com a evolução dos trabalhos percebeu-se a possibilidade de ampliação do
atendimento para beneficiar 2.500 famílias
dos Territórios de Povos e Comunidades
Tradicionais, estendendo a área territorial
de atuação do Projeto de 6 para 23 municípios do Maranhão.

Esse contexto suscitou a decisão da coordenação do Projeto, com concordância
do Banco Mundial em expandir o número de beneficiários no Maranhão, bem
como o provimento de assistência técnica também aos Povos e Comunidades
Tradicionais no Estado.

Ao final, o Projeto Cerrado Federal atendeu
com a realização do CAR 5.600 imóveis rurais com até quatro módulos fiscais e 2 .500
famílias com 32 cadastros de Territórios
de Povos e Comunidades Tradicionais,
totalizando 8.100 beneficiários diretos do
projeto em 23 municípios do Cerrado maranhense, conforme a Tabela 7.

Outrossim, os OEMAs do Tocantins e do
Maranhão apresentaram dificuldades
para viabilizar a parceria para a instalação dos Balcões de Atendimento previstos
no Projeto Cerrado Federal, o que inviabilizou a concretização da ação prevista.
Com o cancelamento das atividades relacionadas à implantação dos Balcões
de Atendimento e das ações de CAR no

Tabela 7. Relação dos municípios atendidos pelo Projeto.
MUNICÍPIO
Alto Parnaíba

Nº de CAR da
Agricultura Familiar

Nº de CAR
PCT

Nº TOTAL

271

271

1.087

1.087

Carolina

182

182

Caxias

824

Balsas

426

1.250
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Nº de CAR da
Agricultura Familiar

Nº de CAR
PCT

Nº TOTAL

Codó

399

525

924

Feira Nova do Maranhão

106

106

Fortaleza dos Nogueiras

123

123

Gonçalves Dias

260

260

Loreto

143

143

Matões

214

Mirador

148

148

Nova Colinas

94

94

Riachão

628

628

Simbaíba

244

244

São Felix de Balsas

337

337

São João do Soter

99

São Pedro dos Crentes

1

1

238

238

2

2

200

200

MUNICÍPIO

São Raimundo das Mangabeiras
Senador Alexandre Costa
Tasso Fragoso
Total

5.600

1.140

409

2.500

1.354

508

8.100

Fonte: SFB, 2018.

Com relação à distribuição de cadastrados com proprietários/posseiros homens
e mulheres, pode-se observar que do total
de 5.600 CAR de agricultura familiar (imóveis até 4 módulos fiscais), 3.876 foram homens e 1.728 foram mulheres. Estes valores
representam 69,2% e 30,8% de homens e
mulheres, respectivamente.
Com relação ao cadastramento de
2.500 famílias de Povos e Comunidades
Tradicionais, o número de mulheres cadastradas foi de 1.422 e 1.084 homens,
representando 56,8 % e 43,2%, respectivamente. Analisando, então, os 8.100 cadastros resultaram 61,2% homens cadastrados
e 38,8% de mulheres.
Portanto, o indicador de resultado do
componente 2 previsto na Matriz foi

alcançado, superando em cerca de 119% a
meta esperada de 3.700 inscrições no CAR,
finalizando o projeto com 8.100 beneficiários, sendo plenamente satisfatório.
O que muito contribuiu para sucesso no alcance desse resultado foi a realização das
atividades da campanha de divulgação e
mobilização nos municípios, incluindo
apresentação em rádio, reuniões, palestras
e distribuição de materiais de divulgação
do CAR, o que motivou os proprietários e/
ou possuidores rurais a participarem e demandarem os serviços de inscrição no CAR.
Os municípios que receberam apoio para
a inscrição dos imóveis no CAR, segundo
dados do SICAR, tiveram mais registros que
os municípios que não foram apoiados diretamente pelo projeto Cerrado Federal.

Indicador: Número de proprietários de imóveis rurais de médio e grande porte inscritos no CAR, sendo 145
no segundo ano e 580 no terceiro ano de execução do Projeto.

Descrição: este indicador mede o número total acumulado de inscrições de imóveis de médio
e grande porte.

Análise: o princípio para obtenção deste resultado
intermediário foi que os proprietários dos
imóveis rurais de médio e grande porte
se informassem por meio da campanha
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Segundo os dados do SICAR, nos períodos
em que a ONG CEADES realizou a entrega
dos materiais da campanha de divulgação
e, simultaneamente, ocorreram as atividades de inscrição por parte da empresa
contratada BRASPLAN (início de 2016 a início de 2018), os números de imóveis inscritos no CAR e que possuíam áreas acima
de 4 módulos fiscais nos municípios atendidos pelo projeto Cerrado Federal foram
os seguintes, conforme Tabela 8:

de divulgação e mobilização para inscrição no CAR e cadastrassem seus imóveis
utilizando as facilidades de acesso dos
Balcões de Atendimento. No entanto,
questões institucionais e de articulação,
inviabilizaram a implantação dos Balcões
de Atendimentos nas prefeituras, sem,
contudo, impedir a inferência de este indicar, uma vez que os proprietários dos
imóveis procuraram outros mecanismos
de acesso à inscrição no CAR.

Tabela 8. Classe de imóveis acima de 4 módulos fiscais
Classe do
imóvel

N. de imóveis
cadastrados até
junho de 2016

N. de imóveis
cadastrados até fevereiro
de 2018

Número de imóveis cadastrados
no Período de Execução do
projeto Cerrado Federal

Entre 4 e 15 MF

7.154

8.829

1.675

> 15 MF

3.689

4.344

655

TOTAL

10.843

13.173

2.330

Portanto, como o indicador para o resultado intermediário foi estimado em 240
imóveis no segundo ano do Projeto e
560 ao final da execução, indiretamente,
com a estratégia de divulgação do CAR
para o Projeto Cerrado Federal, pode-se
inferir que os proprietários dos imóveis
com áreas acima de 4 módulos fiscais se
mobilizaram na procura de fazer a inscrição no CAR, perfazendo um total de 2.330
imóveis cadastrados, muito acima do indicador pretendido, podendo-se considerar

o resultado esperado como tendo sua obtenção satisfatória.

8.4 | Avaliação da efetividade do
resultado intermediário
(Componente 3): Prevenção e
Controle das Incêndios Florestais
em UC Federais.

Indicador: Número de indivíduos treinados em prevenção de incêndios florestais nas UC selecionadas, 145 no
segundo ano e 580 no terceiro ano.

Descrição: este indicador mede o número total acumulado de indivíduos (homens e mulheres) capacitados em prevenção de incêndios florestais no âmbito do Projeto.
Análise: o indicador deste resultado intermediário
esperado é quantitativo e estimou a capacitação de 145 indivíduos no segundo ano
de execução do Projeto Cerrado Federal.
Em 2016, segundo ano do Projeto, foram
realizados quatro eventos de capacitação
para a prevenção de incêndios florestais
em duas unidades de conservação, PARNA

Chapada das Mesas e REVIS Oeste Baiano.
Estes cursos contaram com a participação
de 214 homens e 138 mulheres, superando a meta de 145 indivíduos estabelecida
como indicador para o segundo ano do
Projeto. Em 2017 estes cursos foram repetidos nas mesmas unidades e desta vez
capacitaram 301 indivíduos para atuarem
na prevenção de incêndios florestais em
unidades de conservação. Em dois anos, o
Projeto apoiou a capacitação de 653 pessoas em duas UC objeto do Cerrado Federal.
O Projeto ainda apoiou a realização de
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um curso de capacitação no PARNA da
Chapada dos Veadeiros em Goiás e treinou
técnicos do ICMBio para atuarem em situação de emergências em ocorrência de fogo
nas unidades de conservação.
O Projeto apoiou dois cursos importantes
para a formação de servidores do ICMBio
que possuem atividades diretamente relacionadas às ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Esses cursos
fizeram parte de uma estratégia institucional de formação de servidores, tanto
que foram incluídos no “Programa Anual
de Capacitação” – PAC do ICMBio, instrumento de institucionalização da Política
de Desenvolvimento de Pessoas, Decreto
5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e suas
normas e prioridades são dadas pelo
Comitê Gestor de Capacitação - CGCAP,
bem como avaliação dos resultados e
acompanhamento de sua execução. O
objetivo geral do PAC é assegurar e promover a implementação de um programa de educação continuada que atenda às necessidades institucionais, com
base no planejamento estratégico do
ICMBio e tendo em vista a preparação
dos servidores para o desempenho de
suas atribuições com efetividade. Está
estruturado, numa perspectiva de abordagem sistêmica, numa sequência de
três fases: Análise das Necessidades de
Capacitação - ANC; Planejamento e implementação; Monitoramento e Avaliação
(medição dos resultados) e é construído
em forma de eixos e ciclos. Também é
fruto de ampla consulta junto aos servidores, Coordenadores gerais de macroprocessos, Coordenadores Regionais e
Chefes de Centros Nacionais de Pesquisa e

Conservação, em diálogo com suas bases,
para a definição dos critérios de priorização das ações de capacitação, tendo
o Comitê Gestor de Capacitação - CGCAP
como espaço deliberativo na definição do
PAC.
O primeiro foi o Curso de Formação de
Instrutores de Brigada, realizado no Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros entre
os meses de junho e julho de 2017. Teve
por foco a capacitação de 30 (trinta) servidores do ICMBio e demais instituições
parceiras (IBAMA, SEMAR-PI, PM-MA, IEFMG) para atuarem na formação e seleção
de Brigadas de Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais, assim como instrumentalizar tecnicamente esses servidores para que planejem e executem esses
cursos de formação e seleção levando em
conta aspectos técnicos referentes aos incêndios florestais e à didática.
O segundo foi o “Curso de Atualização
de Gerentes do Fogo e Especialistas”, realizado no Parque Nacional da Serra da
Canastra (Unidade de Conservação beneficiária do Projeto) no mês de maio de
2018. Teve por foco a melhor capacitação de 34 (trinta e quatro) servidores do
ICMBio e demais instituições parceiras
para atuarem no planejamento, execução
e monitoramento das ações de Manejo
Integrado do Fogo em suas lotações. Essas
duas capacitações contribuíram de forma
extremamente qualificada na missão institucional do ICMBio.
Nesse sentido, o resultado intermediário
foi avaliado como tendo sido alcançado de
maneira satisfatória pelo Projeto.

Indicador: UC que receberam capacitação para melhorar o manejo integrado e adaptativo do fogo, duas UC
no ano II e três ao final do Projeto.

Descrição: sem descrição.
Análise: práticas de manejo integrado e adaptativo
do fogo já vinham sendo realizadas desde
as ações apoiadas (testadas) pelo Projeto
Cerrado – Jalapão para melhorar o manejo dos incêndios florestais e apoiar novos
sistemas de monitoramento de incêndios
florestais e do desmatamento, objetivando

preservar a condição de reservatório de
carbono do Cerrado, reduzir as emissões
de gases de efeito estufa e preservar a
biodiversidade. As capacitações promovidas nas três UC participantes do Projeto
Cerrado Federal e que beneficiaram 709
pessoas, entre servidores, brigadistas e
residentes do interior e entorno, tiveram
como foco melhorar o manejo integrado
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e adaptativo do fogo nestas UC. No PARNA
das Chapadas das Mesas e no REVIS do
Oeste Baiano foram realizados dois cursos de capacitação em cada unidade e
no PARNA da Serra da Canastra um curso
mais específico para técnicos e gerentes
das instituições. Portanto, considerando

que ao final do Projeto as três UC receberam capacitação para melhorar o manejo
integrado e adaptativo do fogo, além dos
equipamentos para viabilizar o trabalho, a
avaliação pondera que o resultado intermediário do componente foi alcançado de
forma satisfatória.

Indicador: UC com planos de manejo do fogo preparados, duas UC no segundo ano e três ao final do Projeto.

Descrição: sem descrição na Matriz de Resultados
Intermediários.
Análise: a elaboração do plano de manejo do fogo
para UC é precedida pelo mapeamento das
áreas de risco e a identificação das vias de
acesso. O Projeto Cerrado Federal apoiou
a elaboração dos mapas e das bases de
dados para os Planos de Manejo do Fogo
das três UC beneficiárias. Foram realizadas adequações técnicas para melhoria
no planejamento das ações em áreas com
maiores riscos de ocorrência de incêndios
florestais, assim como o aperfeiçoamento
das análises geoespaciais, com melhor
detalhamento das fitofisionomias. Outro
instrumento de importância estratégica
para o manejo integrado e adaptativo do
fogo foi a implantação de um moderno
sistema de comunicação nas UC apoiadas
pelo Projeto Cerrado Federal. Este sistema,
além de garantir agilidade na mobilização
para o combate de focos de queimadas,
também oferece apoio nas operações de
vigilância, turismo receptivo, treinamento
e outras demandas para a segurança da
área protegida.
Os Planos de Manejo do Fogo, com essa
abordagem, pretendem diminuir o trabalho com a emergência e aumentar o foco
na prevenção, com a expectativa de assim
diminuir a área atingida por incêndios.
Ressalta-se que a aplicação dessa abordagem está sustentada por planejamento
adequado, de forma a avançar em direção
aos objetivos projetados de forma organizada e eficiente.
O manejo adaptativo do fogo em áreas
protegidas vem sendo amplamente discutido e difundido porque mesmo em UC
de proteção integral permanece a possibilidade da presença humana na análise e

definição das ações, visto o alto índice de
não regularização fundiária, com invasões
de território ou de incêndios que transpassam fronteiras.
Assim, pode-se afirmar que o projeto
apoiou em grande parte essa metodologia
de trabalho nas Unidades beneficiárias.
No Parque Nacional da Chapada das
Mesas, houve uma inversão do tamanho
da área atingida por fogo em períodos
mais secos com o aumento da área atingida por fogo em períodos que teoricamente trazem menos danos à biodiversidade.
Ressalta-se que foi um trabalho iniciado
antes do Projeto, mas o mesmo contribuiu
para a continuidade e evolução das ações.
No caso do Refúgio de Vida Silvestre das
Veredas do Oeste Baiano, mesmo ocorrendo uma variação muito grande para ocorrência dos incêndios florestais em períodos mais secos, houve um aumento do uso
do fogo nos períodos mais úmidos, ação
que tende a aumentar nos próximos anos.
No Parque Nacional da Serra da Canastra,
na média, houve uma pequena redução da
área atingida por incêndios em períodos
mais secos nos últimos anos. Por se tratar
de uma realidade mais complexa de gestão que as outras Unidades, a estruturação realizada pelo Projeto Cerrado Federal
apoiou ações importantes que foram desenvolvidas nos dois últimos anos.
Os resultados obtidos nas UC apoiadas
pelo Projeto foram comparados com a
dinâmica do fogo no Parque Nacional do
Grande Sertão Veredas, onde foi apresentada uma variação muito grande entre as
áreas atingidas por fogo em períodos mais
secos e mais úmidos, certamente pela
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falta de uma estratégia de manejo controlado do fogo.

UC que não recebeu a capacitação para o
manejo adaptativo do fogo.

Seguem gráficos com a dinâmica do fogo
para as três Unidades de Conservação
que receberam apoio do projeto Cerrado
Federal mostrando a diminuição da área
queimada quando comparada com uma

Assim, pelo ativo de conhecimento produzido e os impactos identificados, o resultado intermediário recebeu a avaliação
satisfatória para o seu cumprimento.
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8.5 | Avaliação da Relevância
A avaliação da Relevância demonstra a capacidade
do Projeto em modificar a situação-problema ou indica que os objetivos e resultados definidos permanecem válidos e pertinentes, segundo originalmente
planejados ou posteriormente modificados, tendo
em conta as circunstâncias dos contextos interno e
externo do Projeto.
Portanto, a relevância consiste em saber se os objetivos da intervenção ou se a concepção do Projeto
foi adequada, correspondendo às expectativas dos
beneficiários, às prioridades globais, às políticas dos
parceiros e dos doadores financeiros ou, por último,
se atendeu às necessidades do País.
Da análise empreendida nas atividades executadas
pelo Projeto Cerrado Federal, permitiu-se identificar
que o ODP e os resultados intermediários esperados
foram atingidos e, de algum modo, validam o cumprimento do propósito do Projeto.
A execução do Projeto indica que seu desempenho
foi relevante para:
»» revisão e atualização do PPCerrado para viabilizar
a terceira fase do Plano com vigência para o período de 2016 a 2020;
»» elaboração participativa de proposta para um
Programa Nacional de Manejo Integrado do Fogo;
»» o desenvolvimento de metodologia para aferir a
qualidade da entrega dos cadastros do CAR realizados pela empresa contratada de imóveis rurais
com até 4 módulos fiscais e territórios de Povos e
Comunidades Tradicionais/PCT;

»» verificar em números que a ocupação promovida
pela agricultura familiar e Povos e Comunidades
Tradicionais na região indica conservação de áreas
de Cerrado nativo em percentuais cerca de 4 vezes
o valor exigido por lei;
»» a capacitação de técnicos e brigadistas em manejo
integrado e adaptativo do fogo, para a prevenção e
combate aos incêndios florestais em UC no Bioma
Cerrado.

8.6 | Avaliação da Eficiência
A avaliação de eficiência é uma dimensão de desempenho que traz indicação de que o Projeto teve
os resultados obtidos em relação aos recursos utilizados, com ênfase nos desembolsos realizados em
relação à estrutura financeira programada, ou seja, é
uma medição de rentabilidade econômica, de modo
que existe uma transformação otimizada de insumos
em produtos, que significa a menor relação custo/
benefício possível para o alcance dos objetivos programados, isto é, uma avaliação que leva em consideração os benefícios e os custos dos programas
sociais.
Portanto, o conceito de eficiência significa a relação
entre os resultados e os custos envolvidos na execução de um Projeto. É um conceito utilizado predominantemente em análise financeira e está associado à noção de ótimo (quantidades físicas mínimas
de recursos requeridos para gerar quantidade de
produto).
Examinando os resultados alcançados, observa-se
que, em termos de recursos financeiros, o Projeto
foi eficiente executando mais de 95% dos gastos no
período previsto no Contrato.

8.7 | Avaliação da Eficácia
A avaliação da Eficácia mostra o grau de obtenção
dos objetivos e resultados intermediários previstos
no Projeto em quantidade, qualidade e tempo, tendo
como ênfase as atividades executadas, os produtos
obtidos e os efeitos alcançados, independentemente
de custos operacionais incorridos.
Na tentativa de agregar informações ao trabalho
avaliativo e de identificar os graus de eficácia do
processo de implementação (êxito e problemas),
assim como os condicionantes de seus sucessos e
bloqueios, foram realizadas entrevistas com pessoas-chave com conhecimento acumulado sobre a
execução do Projeto, seus resultados, impactos, dificuldades e importância para o fortalecimento da implementação do Código Florestal no Bioma Cerrado.
Com as entrevistas pretendeu-se obter informações
baseadas na estrutura administrativo-organizacional
do Projeto e financeiro, bem como evidenciar a dinâmica da sua execução.
Depois de uma rodada inicial de conversas sobre
o Projeto Cerrado Federal, foram entrevistados o
Senhor Adolfo Dalla Pria e a Senhora Rebecca de
Araújo Fiore Tangari, respectivamente, consultor e
gestora do Componente 2 de execução do SFB. Os
entrevistados ressaltaram a importância do projeto Cerrado Federal para o SFB evoluir e aperfeiçoar
suas atividades nas questões de como contratar e
acompanhar processos de realização de CAR por
empresas terceirizadas, tendo por base a iniciativa
já existente na região do Semiárido. Também comentaram sobre a inovação de trabalhar a inscrição
ao CAR das comunidades e populações tradicionais,
numa metodologia totalmente diferente da utilizada
para imóveis e posses rurais individuais. Destacaram
a qualidade da equipe contratada para realizar a
análise dos produtos enviados pelas empresas, garantindo um cadastramento isento dos erros comuns
identificados no CAR, como identificação incompleta
do proponente, sobreposições de imóveis e desvio
considerável das informações de geoprocessamento
em relação à base cartográfica do SFB. Os CAR elaborados com o apoio do projeto Cerrado Federal
foram 100% acreditados pelo SFB e os imóveis estão
aptos a seguir o processo de adequação ao Código
Florestal, indicando total eficácia dos serviços realizados e produtos obtidos.
No Departamento de Florestas e Combate ao
Desmatamento da Secretaria de Mudança do Clima
e Floresta do Ministério do Meio Ambiente foram

entrevistados o Diretor, Senhor Jair Schmitt e o
Analista, Senhor Sandro Vernaschi de Mello. Os entrevistados mostraram o alinhamento do Projeto
com a PNMC, com o PPCerrado e o esforço do
Governo Federal em implementar o Código Florestal,
principalmente garantindo a adequação dos imóveis e posses rurais com até quatro módulos fiscais,
com a inscrição no CAR, para que os produtores familiares possam continuar acessando as políticas
públicas, principalmente o PRONAF. Os entrevistados ressaltaram a importância do Projeto Cerrado
Federal para a articulação, discussão e elaboração
participativa da proposta de política nacional de
manejo integrado do fogo, como prevê o Art. 40 do
Código Florestal e do aprimoramento das técnicas e
metodologias para o uso do manejo adaptativo do
fogo para prevenir e combater incêndios florestais
em UC do Bioma Cerrado. Para os entrevistados, o
Projeto foi fundamental, com a disponibilização de
técnicos especialistas para prestar assessoramento
sobre os temas do Projeto e viabilizar o apoio logístico para a realização de eventos associados à obtenção dos resultados esperados. Com o Projeto foi
possível realizar diagnóstico, atualizar informações,
propor normas, promover reuniões técnicas, participar de encontros, capacitar pessoal, elaborar e disponibilizar publicações, prestar assistência técnica
e integrar governos, produtores rurais familiares e
sociedade. Para eles não restou dúvidas da eficácia
do projeto Cerrado Federal para a obtenção do ODP
e resultados esperados.
No Instituto Chico Mendes de Biodiversidade –
ICMBio foram entrevistados os senhores Christian
Niel Berlinck – Coordenador da COIN/CGPRO/DIMAN
e João Paulo Morita, analista ambiental e substituto
na coordenação da COIN/CGPRO/DIMAN. Segundo os
entrevistados, uma das contribuições mais significativas do Projeto foi apoiar as ações do ICMBio para a
implantação e fortalecimento da estratégia do manejo integrado e adaptativo do fogo para prevenir e
controlar incêndios na vegetação das UC localizadas
no Bioma Cerrado, tendo como unidades-piloto o
PARNA Chapada das Mesas no Maranhão, o REVIS
do Oeste Baiano e o PARNA da Serra da Canastra
em Minas Gerais. Com o apoio do projeto Cerrado
Federal as unidades foram equipadas, os brigadistas e técnicos capacitados e os planos elaborados
tendo por base mapas atualizados do terreno a ser
trabalhado em caso de emergências. Com o Projeto
as três unidades trabalhadas estão preparadas para
enfrentar emergências com incêndios florestais,
demonstrando a eficácia e o acerto das ações do
Projeto Cerrado Federal no ICMBio.
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É preciso salientar que as três UC agora contam com
sistema de radiocomunicação, que traz ganhos para
a gestão dessas áreas como um todo.
Na Fundação Pró-Natureza – FUNATURA foi entrevistado o Senhor Cesar Victor do Espirito Santo,
gestor do contrato de doação do Fundo Fiduciário
de Mitigação das Mudanças Climáticas no Cerrado
Brasileiro (FFMMCCB) para o projeto Cerrado Federal.
Para o entrevistado a eficácia da implementação do
Projeto com as ações administrativas e financeiras
executadas por uma ONG esteve na agilidade e qualidade dos processos. Embora os executores fossem
os responsáveis pela fase do planejamento no ciclo
do Projeto, com a elaboração do Plano de Trabalho,
Plano de Aquisições, Termo de Referências e Editais,
a instituição gerenciadora mostrou grande capacidade de realizar processos licitatórios para aquisição
de bens e de contratação de consultores e serviços,
sem comprometer o fluxo das atividades dos componentes. Da mesma forma os processos de prestação
de contas e desembolso junto ao Banco Mundial fluíram na velocidade da demanda e os compromissos
de relatórios e auditorias foram realizados como o
previsto. Portanto, na visão do gestor da FUNATURA,
descentralizar recursos de projetos financiados por
instituições internacionais deu grande eficácia à implementação do Projeto, criando uma alternativa à
pesada burocracia que dificulta a tomada de decisão
aos gestores públicos.

8.8 | Avaliação dos Impactos
A Avaliação de Impacto (ou de Efetividade) é uma
dimensão de sucesso que verifica o mérito dos efeitos do projeto, com a medida do grau de sucesso
e/ou insucesso (fracasso), que representa mudança
de uma situação, quer planejada ou não, positiva
ou negativa proporcionada por um projeto. Assim, o
impacto é mensurado em consequência dos efeitos
do projeto.
Em linhas gerais, pode-se dizer que uma avaliação
de impacto tem a finalidade de captar o reflexo de
uma intervenção em um contexto mais amplo, que,
de certo modo, analisa os resultados dos efeitos de
um projeto e verifica não apenas se as atividades
previstas foram executadas, mas, também, se os resultados esperados foram igualmente alcançados,
ou seja, se as atividades realmente produziram os
benefícios que se esperava para os beneficiários e
em que intervalo de tempo. A priori, o impacto pode
ser avaliado somente depois de decorrido um período significativo de funcionamento ou de finalização

do projeto. Convém lembrar que nem todos os efeitos aparecem durante o período de exercício do projeto e, em alguns casos, podem se apresentar depois
do término.
Portanto, na análise de impacto, observa-se a capacidade do projeto em produzir mudança, em função dos objetivos de impacto estabelecidos, assim
como qual a magnitude da mudança. Desse modo,
o impacto se realiza mediante a comparação entre o
estado “inicial” da situação-objeto (linha de base) e
o estado “final”, ou “intermediário” da mesma situação, depois de um período de tempo de operação
do projeto (linha de comparação).
Assim, embora os documentos referentes ao Projeto
Cerrado Federal não apresentam indicativos que determinem a formulação de uma linha de base (medição do “antes”) e somente estabeleça aferições
durante o ciclo do Projeto (segundo e terceiro ano
de execução), é possível avaliar os “efeitos líquidos”
decorrentes da mudança ocorrida, ou o impacto da
operacionalização do Projeto.
Apesar das dificuldades de transparecer que existem impactos gerados na execução do Projeto, pela
falta de indicadores mesuráveis necessários para
quantificar os efeitos das ações executadas, no
ponto de vista temporal, a avaliação permite concluir que a implementação posta em prática, a partir do início de 2015, produziu resultados satisfatórios que, de um modo geral, possibilitam observar
que houve o fortalecimento da capacidade do MMA
para estabelecer o manejo integrado dos incêndios
florestais e efetuar a inscrição de imóveis rurais em
áreas rurais selecionadas do Bioma Cerrado, pois
os resultados alcançados do Projeto mostraram-se
impactantes para os executores e beneficiários.
Dentro desse prisma, o Projeto apresentou significativo impacto no Ministério do Meio Ambiente,
no Serviço Florestal Brasileiros e no Instituto Chico
Mendes de Biodiversidade com destaque para os
seguintes pontos:
»» Antes do Projeto, o PPCerrado estava defasado,
depois do Projeto Cerrado Federal o PPCerrado foi
revisado, atualizado e aprovado como política para
a prevenção e controle do desmatamento e queimadas no Bioma Cerrado, possibilitando orientar
as políticas de comando e controle e de incentivos
econômicos das ações do Governo Federal, governos estaduais e prefeituras que podem ordenar
seus orçamentos, programas e projetos alinhados
ao Plano Nacional, isso tem grande impacto.
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»» Antes do Projeto, não existia uma proposta para a
regulamentação do Artigo 40 do Código Florestal,
depois do projeto Cerrado Federal uma minuta com proposta de norma estabelecendo uma
Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo foi
elaborada de forma participativa e coordenada,
com a colaboração de instituições do Governo
Federal, Governos Estaduais, Universidades,
Instituições Científicas, Povos Indígenas, ONGs e
técnicos. Agora o Governo tem um instrumento
normativo para oferecer à sociedade brasileira no
sentido de prevenir e controlar incêndios florestais causados pelo uso inadequado do fogo.
»» Antes do Projeto, o SFB havia contratado serviços para a realização do CAR no Semiárido, com o
Projeto a experiência foi aprimorada para imóveis
rurais com até quatro módulos fiscais e desenvolvida metodologia para a elaboração de CAR em
Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais
– PCT. Além disso, antes do projeto não se tinha
uma sala de situação, onde os cadastros contratados pelo SFB passariam por uma rigorosa análise
técnica para verificar a qualidade do serviço contratado, permitindo o SFB a consolidar uma metodologia para a verificação de qualidade destes
cadastros contratados.
»» Antes do projeto, em muitos debates eram citados
os benefícios e como a agricultura familiar e os
povos e comunidades tradicionais detêm formas
de cultivo da terra de menor impacto e com maior
conservação da vegetação nativa. Após a execução
deste projeto, é possível afirmar com números e
dados georreferenciados que nos 400 mil hectares cadastrados no Maranhão para imóveis rurais
da agricultura familiar e territórios de povos e
comunidades tradicionais, cerca de 79% da área
abrangida pelo projeto apresenta remanescentes
de vegetação nativa, o que corresponde (voluntariamente pela forma de uso do solo destes beneficiários) a quase quatro vezes a área de 20%
exigida pela Lei como Reserva legal;
»» Antes do Projeto, a experiência da estratégia do
manejo integrado e adaptativo do fogo para prevenir e controlar incêndios na vegetação nas UC
se limitava ao Projeto Cerrado Jalapão, depois
do Projeto Cerrado Federal três importantes
UC do Cerrado brasileiro: PARNA Chapada das
Mesas, REVIS do Oeste Baiano e PARNA da Serra
da Canastra passaram a contar com um Plano de
Manejo Integrado e Adaptativo do Fogo para prevenir e controlar incêndios na vegetação, tendo por
base mapas de risco atualizados e seguros. Para
dar suporte à execução dos Planos as UC foram

equipadas, seus servidores e brigadistas capacitados para enfrentarem situações de emergências
com fogo nas referidas unidades de conservação.
Isso tem enorme impacto na diminuição da ocorrência de focos de calor e sua evolução para incêndios florestais.
»» O Projeto apoiou uma estratégia maior do ICMBio
no que se refere à capacitação de servidores
com dois cursos realizados em 2017 e 2018, no
PARNA Chapada das Mesas e PARNA Chapada dos
Veadeiros, respectivamente, com foco em gestão de
prevenção e combate a incêndios florestais em UC.
»» As experiências de manejo integrado do fogo já
vinham ocorrendo em todas as UC apoiadas pelo
Projeto, assim como em outras, mas o maior impacto do Projeto foi o de estruturação dessas UC
para melhor aplicar o manejo em suas áreas.
»» Antes do Projeto, o Banco Mundial, doadores e
executores nacionais tinham pouca experiência
com ONG gerenciando projetos de doação, depois
do Projeto Cerrado Federal essa experiência de
descentralização gerou mais eficiência, agilidade
e transparência na gestão administrativa e financeira dos projetos, aumentando a qualidade nos
processos de implementação e gerando confiança
nas relações de parcerias entre doadores, ONG e
executores, com impacto positivo para novos arranjos de governança.

8.9 | Avaliação da Sustentabilidade
A avaliação de sustentabilidade depende da análise
dos critérios propostos no Documento de Projeto,
onde é assegurada a maximização dos benefícios
implantados e, ao mesmo tempo, permite observar
se os mesmos possuem caráter duradouro em diferentes dimensões: técnica, econômica, ambiental,
cultural e social. Isto é, uma avaliação que permite
medir se os resultados positivos alcançados durante
a implementação do projeto têm a probabilidade de
se manter após o término da cooperação técnica.
O indicador de sustentabilidade no seu significado
representa o instrumento que tem a capacidade de
ser sustentado, conservado em bom estado, conservado na mesma posição ou, ainda, mantido no
nível apropriado.
Dessa maneira, a Avaliação de Sustentabilidade
requer que se examine, entre outros fatores, se os
bons resultados conquistados serão consolidados,
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se a infraestrutura criada será mantida e se a capacidade institucional, que vem sendo construída nos
níveis federal, estadual ou local, será preservada.
Portanto, para a realização de uma avaliação de sustentabilidade existe a necessidade de se identificar
quais os indicadores de sustentabilidade estabelecidos no projeto, isto é, os indicadores que objetivam
assegurar que o projeto seja sustentável em todas
as suas dimensões.
Por sua vez, no Projeto Cerrado Federal, nota-se que
na estrutura lógica não estão explicitados os instrumentos capazes de mensurar a sustentabilidade.
Desse modo, a Matriz Monitoramento e Resultados
não apresenta critérios com perfil de sustentabilidade, ou indicadores mensuráveis com atributos para
tal fim. A dimensão da sustentabilidade é tratada no
Documento de Projeto como institucional, já que o
Projeto Cerrado Federal auxiliará o MMA, o ICMBio,
o SFB e os proprietários de imóveis e posses rurais
a cumprir com as exigências do Código Florestal referentes ao (i) cadastramento dos imóveis rurais a
serem inscritos no SICAR e à (ii) prevenção e controle
de incêndios florestais.
A sustentabilidade institucional do Projeto será garantida com o fortalecimento do arcabouço normativo e de políticas públicas direcionado a melhorar
a gestão ambiental do Bioma Cerrado. Todos os
produtos beneficiarão o MMA, o SFB e o ICMBio em
termos de planejamento estratégico e tomada de
decisões de longo prazo.
Assim, espera-se que os resultados positivos alcançados durante a execução do Projeto possam
ser consolidados e mantidos após seu término.
Certamente, são de longo prazo os ganhos conseguidos com a execução do PPCerrado e a PNMIF;
assim como o cumprimento da exigência legal de
declaração ambiental das propriedades e posses
rurais com até 4 módulos fiscais e de territórios
de Povos e Comunidades Tradicionais por meio
da inscrição no CAR. Também a adoção do manejo integrado e adaptativo do fogo para prevenir e
controlar incêndios na vegetação das UC são de
longa duração e os ganhos com a infraestrutura,
equipamentos e capacitação de pessoal possibilitam manter sustentável a capacidade institucional
construída nas instituições apoiadas.
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9 | Lições Aprendidas
As lições aprendidas na implementação do Projeto
Cerrado Federal, especificadas nos Relatórios de
Progressos, refletiram as seguintes questões:
1. Em se tratando dos problemas acontecidos com
relação ao Projeto foram apontados os abaixo
descritos.
»» Descompasso entre o planejado e o executado
com adiamento de atividades causado por rotatividade em coordenações nacionais e locais (componente 2), sobrecarga de trabalho das equipes
dos executores (componente 3) e dificuldades na
definição das especificações técnicas de veículos
e equipamentos a serem adquiridos.
»» Perfil das propriedades a serem inscritas no CAR
no TO e no MA mostrou-se muito diferente do que
foi previsto no início do Projeto, levando ao cancelamento das atividades no TO e à ampliação para
atendimento de territórios de PCT no Maranhão.
»» Aquisições com valores pequenos e muitos itens,
demandando tempo excessivo da coordenação
técnica na elaboração de especificação.
2. Das lições positivas aprendidas foram destacadas
as abaixo pontuadas.
»» O processo de contratação da FUNATURA para a
execução administrativa e financeira contribuiu
para agilizar os processos, mesmo o ônus da elaboração das especificações técnicas e Termos de
Referência recaindo com a equipe dos executores.
»» A contratação e disponibilização de especialistas
para apoiar os executores nos processos de elaboração, análise, divulgação, mobilização, moderação
e capacitação no âmbito dos componentes foi fundamental para garantir a qualidade na execução das
atividades e obtenção dos resultados esperados.
»» Comitê como exemplo para a governança do
Projeto e a gestão participativa.
3. Quanto aos riscos que afetaram a implementação
do Projeto, foram apontados os abaixo descritos.
»» Empresa sem estrutura e equipe adequada alocada para a prestação de serviços de inscrição no

CAR no estado do Tocantins, bem como a execução de projeto e atividades de assistência técnica
provida pelo próprio Estado para inscrição no CAR,
ao mesmo público, baixou significativamente a demanda no TO.
»» Falta de pessoal e equipe de coordenação nos
executores comprometidas com outras atividades.
4. Quanto aos imprevistos que afetaram o desenvolvimento do Projeto, foram apontados os abaixo
relacionados.
»» Desistência da empresa responsável pela realização do CAR no Tocantins.
»» Baixa adesão ao CAR dos pequenos proprietários
em alguns municípios.
»» Negação dos OEMAS em assumir parcerias para a
implantação de balcões de atendimento do CAR
nas prefeituras, não viabilizando os Acordos de
Cooperação Técnica Municipais.
»» Cancelamento dos contratos para obras em UC em
função do tempo do contrato.
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10 | Conclusões
As conclusões apresentadas a seguir refletem um conjunto de observações sobre os resultados das ações
executadas do projeto Cerrado Federal e que foram especificadas nos Relatórios de Progresso apresentados.
De um modo geral, as conclusões sobre as realizações do Projeto apontam para diversos pontos relevantes, tais como os seguintes relacionados.
»» Estratégia – O projeto Cerrado Federal assegurou
estrategicamente a possibilidade de o MMA de
forma articulada e participativa revisar e atualizar
o PPCerrado definindo as linhas estratégicas para
a prevenção, controle e diminuição do desmatamento e queimadas no Bioma Cerrado no período
de 2016 a 2020.
»» Relevância – O Projeto foi relevante para contribuir
com as políticas e ações de adequação dos imóveis e posses rurais com até 4 módulos fiscais ao
CAR e para a implantação do manejo adaptativo do
fogo como instrumento de prevenção e controle de
incêndios florestais em unidades de conservação.
»» Apoio da FUNATURA – O apoio administrativo e financeiro da FUNATURA, que tem grande experiência na execução de projetos no Cerrado trabalhando com UC e agricultores familiares foi importante
para a qualidade de execução do Projeto.
»» Eficiência – O Projeto foi eficiente na relação custo/
benefício para a obtenção dos produtos conseguindo os resultados dentro do orçamento previsto.
»» Participação em GT – O Projeto apoiou o MMA
no funcionamento dos Grupos de Trabalho para
REDD+ e Manejo Integrado do Fogo.
»» Vinculação estratégica – A vinculação estratégica do Projeto à Política Nacional de Mudança do
Clima – PNMC e ao PPCerrado.
»» Divulgação do CAR – A elaboração, circulação e
divulgação de informações sobre o CAR em diversas mídias ampliando a compreensão e adesão
ao cadastro.
Diante das informações sobre as atividades executadas e da análise dos resultados alcançados, é possível concluir que o projeto Cerrado Federal revelou
uma diversidade de realizações nas dimensões de

relevância, de eficiência, de eficácia, de impacto e
sustentabilidade, assim identificadas:
»» Relevância – Foi relevante para garantir a continuidade do PPCerrado para o período de 2016 a 2020,
importante instrumento de execução da PNMC e
na elaboração de uma proposta para a Política
Nacional de Manejo Integrado do Fogo.
»» Eficiência – A relação custo/benefício da implementação do Projeto foi adequada e suficiente, com as
atividades realizadas de forma satisfatória e os produtos obtidos dentro do orçamento previsto.
»» Eficácia – Os atores-chave coordenadores do
Projeto foram unânimes em afirmar que o arranjo
institucional e a governança do Projeto contribuíram para que os produtos e resultados esperados
fossem alcançados com eficácia.
»» Impacto – O impacto positivo causado pelo Projeto
está associado à continuação do PPCerrado, à
proposta de criação PNMIF, à inserção no CAR
de imóveis e posses rurais com até 4 módulos
fiscais e áreas de PCT, e o fortalecimento das UC
para a prevenção e controle dos incêndios florestais. Também foram impactadas positivamente as
famílias dos Territórios dos PCT com o georreferenciamento de suas áreas, passo inicial para um
processo de reconhecimento.
»» Sustentabilidade – O projeto fortaleceu o MMA, o
SFB e o ICMBio para cumprirem seus mandatos, o
primeiro na implementação da PNMC, o segundo
no gerenciamento do CAR/SICAR e o terceiro na
gestão das UC no Bioma Cerrado.
»» O projeto Cerrado Federal não integrou diretamente as questões de gênero nas suas intervenções,
mesmo assim as mulheres tiveram participação
significativa na gestão e execução do Projeto. Um
exemplo foi a coordenação do componente 2 do
Projeto, que envolveu a participação majoritária
de mulheres, profissionais e gestoras em diversas
fases facilitando a comunicação e a inserção das
produtoras rurais nos eventos de sensibilização e
motivação para o CAR. Algumas lideranças envolvidas no Projeto eram mulheres, demonstrando
que o Projeto, se não motivou a integração também não inibiu a participação de mulheres e jovens como beneficiários do projeto. Boa parte dos
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imóveis rurais inscritos no CAR pertencia a mulheres e, no caso dos territórios de PCT, as mulheres
foram majoritárias na inscrição do CAR. Nos processos de capacitação o gênero feminino, teve presença constante nos treinamentos de prevenção
e combate ao fogo nas unidades de conservação.
»» O Projeto não contribuiu diretamente com a redução da pobreza rural, no entanto, a partir do
momento em que inicia o processo de regularização ambiental com a adesão ao CAR, mantém o
acesso ao crédito do PRONAF, gerando também
visibilidade com localização georreferenciada
para mapeamento de demanda e qualificação do
planejamento de implantação de outras políticas
públicas para o meio rural.
Portanto, o Projeto Cerrado Federal cumpriu seu
objetivo de desenvolvimento, que foi fortalecer a
capacidade do MMA de propor uma Política Nacional
para o Manejo Integrado do Fogo, no âmbito do
PPCerrado; estabelecer uma metodologia de prevenção e controle de incêndios florestais em UC utilizando o manejo adaptativo do fogo, prática essa
testada e aprovada no PARNA Chapada das Mesas,
REVIS do Oeste Baiano e no PARNA Serra da Canastra
pelo ICMBIo e de efetuar a inscrição de imóveis e
posses rurais de pequenos produtores familiares em
áreas rurais selecionadas do Bioma Cerrado, realizada pelo SFB.
Soma-se a isso a conclusão de que utilizar ONG para
realizar o gerenciamento administrativo e financeiro
das doações do Fundo Fiduciário para Mitigação da
Mudança do Clima no Cerrado Brasileiro foi um facilitador para o êxito na implementação do Projeto
Cerrado Federal.
Relevante para o Projeto foi a divulgação recente
dos dados do PRODES para o Bioma Cerrado que
indicou uma queda nas taxas do desmatamento nos
últimos anos.
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11 | Documentação Consultada
ProCerrado Federal – Project Paper – Final. Banco Mundial, abril de 2015.
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12 | ANEXOS
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12.1 | Lista dos bens e equipamentos adquiridos pelo Projeto (Valores em Reais – R$)
Componente 1

Coordenação (DFCD/SMCF/MMA)
Quant.

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

Notebook

2

7.478,40

14.956,80

Aparelho Audioconferência

1

7.590,00

7.590,00

HD Externo

2

1.190,00

2.380,00

Projetores

4

4.750,00

19.000,00

Máquina Fotográfica com acessórios

1

7.259,00

7.259,00

Aparelhos TV

2

14.698,00

29.396,00

Desktop

6

7.840,00

47.040,00

Notebook

4

3.600,00

14.400,00

Software ArcGIS 40.4 for desktop (usuário único)

1

10.573,33

10.573,33

Software ArcGIS 40.4 for desktop (usuário concorrente)

1

24.044,31

24.044,31

Software extensor Spatial Analyst for Desktop Concurrent

1

20.068,63

20.068,63

Serviço de manutenções softwares licenciados

-

-

14.567,95
211.276,02

Componente 2

Coordenação (SFB)
Quant.

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

GPS

6

3.465,00

20.790,00

Notebook

1

7.590,00

7.590,00

Servidores Sala de Situação

2

114.587,18

229.174,36

Nobreak - tipo 1

1

24.800,00

24.800,00
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Nobreak - tipo 2

1

15.500,00

15.500,00

Notebook Sala de Situação

5

11.077,00

55.385,00

Monitor Sala de Situação

8

2.218,00

17.744,00

Monitor

6

3.090,00

18.540,00

Computador portátil

6

10.360,00

62.160,00

Software MS Project

2

4.340,00

8.680,00

Computador de mesa

5

13.000,00

65.000,00

Projetores

4

4.750,00

19.000,00

Máquina fotográfica com acessórios

2

7.259,00

14.518,00
558.881,36

Componente 3
GPS

Canastra
Valor (R$)

Oeste Baiano

Quant.

Valor (R$)

PNCM

Quant.

Valor (R$)

Coordenação (ICMBio)
Quant.

Valor (R$)

Quant.

Geral
Valor (R$)

Quant.

10.395,00

3

10.395,00

3

10.395,00

3

-

-

31.185,00

9

Ônibus

355.000,00

1

-

-

-

-

-

-

355.000,00

1

Caminhão

363.000,00

1

-

-

-

-

-

-

363.000,00

1

Trator

187.376,00

1

-

-

179.000,00

1

-

-

366.376,00

2

-

-

-

-

89.000,00

1

-

-

89.000,00

1

95.000,00

2

95.000,00

2

-

-

-

-

190.000,00

4

137.880,00

-

118.880,00

-

105.000,00

-

-

-

361.760,00

4.780,00

2

4.780,00

2

4.780,00

2

-

-

14.340,00

6

Caminhonetes

114.348,47

1

226.659,96

2

457.393,88

4

-

-

798.402,31

7

Caminhonetes - 2ª compra

146.000,00

1

-

-

-

-

146.000,00

1

292.000,00

2

-

-

-

-

-

-

185.000,00

1

185.000,00

1

16.500,00

4

9.050,34

4

15.920,00

4

-

-

41.470,34

12

-

-

-

-

-

-

7.840,00

13

101.920,00

13

4.750,00

1

4.750,00

1

9.500,00

2

476.644,00

-

-

-

1.660.465,00

UTV
Quadriciclos
Equipamentos diversos de prevenção
e combate a incêndios
Câmeras Fotográficas

VAN
Turbosopros
Computador desktop
Projetores
Equipamentos de radiocomunicação
Total Geral por UC e Coordenação (R$)

1.906.923,47

660.858,00
1.125.623,30

-

522.963,00
1.384.451,88

-

395.380,00

4.859.418,65

-
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12.2 | Relação de Municípios e Unidades de Conservação Beneficiárias
MUNICÍPIOS

ÁREA (km²)

COMPONENTE

BAHIA
REVIS DAS VEREDAS DO OESTE BAIANO

Sumário
1.280,00

FOGO

Alto Parnaíba

11.132,18

CAR

Balsas

13.141,76

CAR

Riachão

6.373,03

CAR

São João do Soter

1.438,07

CAR

Estreito

2.718,98

CAR

Carolina

6.441,60

CAR

Porto Franco

1.417,49

CAR

São João do Paraíso

2.053,84

CAR

Fortaleza dos Nogueiras

1.853,99

CAR

979,63

CAR

Feira Nova do Maranhão

1.473,41

CAR

São Raimundo das Mangabeiras

3.521,52

CAR

Mirador

8.521,08

CAR

743,09

CAR

Tasso Fragoso

4.382,98

CAR

Sambaíba

2.478,70

CAR

Loreto

3.596,84

CAR

São Felix de Balsas

2.032,36

CAR

Codó

4.361,34

CAR

Caxias

5.196,77

CAR

Matões

2.107,40

CAR

Senador Alexandre Costa

426,44

CAR

Gonçalves Dias

883,59

CAR

MARANHÃO

São Pedro dos Crentes

Nova Colinas

PARNA CHAPADA DAS MESAS

1.600,00

FOGO

2.000,00

FOGO

MINAS GERAIS
PARNA SERRA DA CANASTRA
ÁREA TOTAL

89.677,39
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12.3 | Links para Acesso aos Materiais Informativos do Componente 2
Cartilha
http://www.florestal.gov.br/documentos/car/campanha-car-joao-de-barro/49-cartilha-campanha-de-divulgacao-car/file
Banner
http://www.florestal.gov.br/documentos/car/campanha-car-joao-de-barro/47-banner-campanha-de-divulgacao-car/file
Folder
http://www.florestal.gov.br/documentos/car/campanha-car-joao-de-barro/54-folder-de-campanha-car/file
Calendário Agrícola (2016/2017)
http://www.florestal.gov.br/documentos/car/campanha-car-joao-de-barro/48-calendario-agricola-1/file
Canal no Youtube do Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
https://www.youtube.com/user/SFBflorestal/videos
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12.4 | Dinâmica do Fogo nas Unidades de Conservação
CHAPADA DAS MESAS NATIONAL PARK ‐ IFM IMPLEMENTED
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