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1. Introdução 

Este documento tem por objetivo consolidar as sugestões e propostas apresentadas pelos 

painelistas e convidados que participaram do seminário “Insumos para o Eixo de 

Instrumentos Econômicos e Normativos do Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal  - PPCDAm  e do Plano de Ação para Prevenção e 

Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado - PPCerrado”, ocorrido em 

25/11/2016, em Brasília (DF). 

O seminário foi realizado no contexto da revisão dos planos de combate ao desmatamento 

na Amazônia e no Cerrado e teve o objetivo de recolher subsídios para a formulação do 

4º eixo dos planos, voltado ao desenvolvimento de ferramentas econômicas e normativas 

de suporte às políticas e ações de combate ao desmatamento. O seminário foi realizado 

por meio de uma parceria entre o MMA e o Instituto de Pesquisa da Amazônia - IPAM e 

contou com a colaboração de parceiros especialistas da sociedade civil e dos setores 

público e privado. 

As sugestões e propostas resultantes do seminário estão organizadas na seção a seguir, 

que está estruturada em duas subseções. A primeira subseção consolida as contribuições 

apresentadas por meio dos painéis temáticos e respectivos debates; a segunda subseção 

organiza as contribuições apresentadas por meio de formulários específicos, os quais 

foram disponibilizados em meio físico para preenchimento dos participantes. Nas demais 

seções do documento, constam a programação do evento e a relação dos participantes. As 

apresentações realizadas no evento estão anexadas no final do documento. 

2. As propostas dos participantes 

2.1. Propostas apresentadas por meio dos painéis e debates 

Crédito 

i. Realizar o diagnóstico das linhas de crédito rural existentes. Com base no 

diagnóstico, propor a criação de novas linhas ou reformular as linhas existentes, 

visando à promoção de atividades produtivas sustentáveis e à conformidade com 

Código Florestal e demais políticas públicas relevantes.  

ii. Promover, por meio das linhas de crédito rural do Programa Agricultura de Baixa 

Emissão de Carbono (Programa ABC), o financiamento da regularização ambiental 

das propriedades rurais, bem como propor incentivos no financiamento (bônus) ao 

produtor ambientalmente adequado. 

iii. Aumentar a atratividade do Programa ABC por meio de uma maior diferenciação 

das taxas de juros, da ampliação das possibilidades de enquadramento e da garantia 

de assistência técnica. 

iv. Reduzir sombreamentos entre as linhas sustentáveis do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e ampliar a assistência técnica aos 

produtores rurais. 
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v. Ampliar o limite de crédito rural para as propriedades em conformidade com o 

Código Florestal, respeitando o limite de risco de crédito, sem impor restrições 

adicionais ao uso dos recursos e com a garantia de monitoramento de conformidade 

pelo órgão ambiental. 

vi. Possibilizar a utilização de recursos para recuperação de Área de Preservação 

Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) provenientes do Custeio Agropecuário. 

vii. Verificar o alcance e viabilizar o disposto no item 3.3.4.d do Manual de Crédito 

Rural (MCR), que autoriza as propostas de crédito (orçamento ou plano de 

investimento) a preverem verbas para o “financiamento de projetos para 

regularização ambiental da propriedade rural, inclusive para efeito da inscrição no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), desde que definida no projeto técnico a 

viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade para 

pagamento do crédito”. 

viii. Desenvolver unidades demonstrativas de projetos financiados por meio de linhas 

de crédito rural sustentáveis, visando à divulgação/incentivo das linhas e ao 

fomento das cadeias produtivas sustentáveis. 

ix. Promover a utilização de ferramentas de apoio aos produtores rurais no âmbito da 

concessão de crédito rural (ex.: sistema WebAgritec da Embrapa). 

 

Concessões e manejo florestal sustentável 

x. Ampliar as áreas sob concessões florestais e a capacidade de oferta de madeira sob 

manejo florestal sustentável a curto e médio prazos. 

xi. Promover a destinação de florestas públicas para manejo florestal comunitário. 

xii. Aumentar a participação no comércio nacional e internacional de bens e serviços 

florestais oriundos de concessões florestais e manejo florestal sustentável.  

xiii. Ampliar e qualificar o grau de compreensão sobre o manejo florestal sustentável e 

as concessões florestais.  

xiv. Reduzir a ilegalidade (ambiental, tributária e trabalhista) na exploração madeireira 

xv. Promover a homogeneização das normas de concessão florestal nos diferentes 

níveis da federação. 

xvi. Promover o desenvolvimento de ferramentas de coleta e divulgação de informações 

e rastreabilidade de madeira. 

xvii. Fomentar a pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para o manejo florestal 

sustentável. 

xviii. Promover a valorização de resíduos florestais, especialmente para uso energético. 

xix. Desenvolver políticas públicas de compras de madeira sustentável e atualizar a 

política de compras públicas vigente, visando à diferenciação dos programas em 

relação aos seus diversos públicos-alvo, particularmente aos públicos da 

sociobiodiversidade e agroecologia. 
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Governança do Eixo 

xx. Garantir a governança do Eixo 4, com a formação de grupo de trabalho integrado 

por especialistas, com metas de trabalho, reuniões mensais e integração com setores 

e ministérios.  

xxi. Fomentar grupo de trabalho ligado ao desmatamento no Cerrado junto com o setor 

privado, sociedade civil e os bancos. 

 

Propostas transversais 

xxii. Promover a integração de sistemas de informações rurais – ex.: Sistema de 

Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR), Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR), CAR e áreas embargadas –, para apoio à verificação de 

conformidade ambiental no processo de contratação de crédito rural e para a 

implementação de demais instrumentos econômicos. 

xxiii. Assegurar transparência na divulgação das informações-chave do CAR e 

desmatamento, como o número de matrícula das áreas embargadas. 

xxiv. Promover a reforma e repactuação da política de municípios críticos (Decreto nº 

6.321/2007), priorizando o fomento de incentivos para os municípios fora da lista. 

xxv. Revisar as normas e procedimentos do licenciamento ambiental rural, visando à sua 

simplificação e celeridade, respectivamente. 

xxvi. Promover a regulamentação do artigo 41 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) 

e da Cota de Reserva Ambiental (CRA). 

xxvii. Considerar o desenvolvimento de novos instrumentos econômicos relacionados a 

“títulos verdes”. 

xxviii. Iniciar a discussão sobre política tributária verde. Por exemplo, por meio do 

estabelecimento de Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 

voltados para atividades de grande impacto de emissão de carbono – como a 

pecuária e queima de combustível. 

2.2. Propostas apresentadas por meio dos formulários 

Novos normativos 

i. Fazer levantamento dos instrumentos econômicos existentes que dependem de 

regulamentação (por exemplo, a CRA). 

ii. Regulamentar a CRA. 

iii. Promover a CRA para além da compensação de reserva legal, incluindo o 

pagamento de multas por infração ambiental, a manutenção da qualidade da água, 

a conservação da biodiversidade e a mitigação de impacto ambiental em 

licenciamento, entre outros serviços ambientais negociáveis.  

iv. Instituir o marco legal para Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) - Projeto 

de Lei nº 792/2007. 
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v. Estabelecer normas obrigatórias de atendimento a padrões socioambientais, de 

aplicação progressiva, no âmbito da concessão de crédito rural voltado para as 

grandes cadeias consumidoras de produtos da floresta.  

vi. Implementar novo marco para o licenciamento ambiental do manejo florestal que 

diferencie o manejo empresarial, o manejo comunitário e o manejo por pequenos 

produtores. 

vii. Elaborar instrução normativa para compras públicas federais que estabeleça a 

compra preferencial de madeira certificada e de produtos da sociobiodiversidade. 

 

Revisão de normativos 

viii. Rever os critérios de entrada na lista de municípios prioritários para o combate ao 

desmatamento, bem como repactuar com os municípios e as instituições de crédito 

uma agenda positiva para os municípios que saíram da lista. 

ix. Rever o modelo de licenciamento ambiental da atividade de manejo florestal, de 

forma a concentrar as diferentes licenças em um único órgão, bem como rever o 

processo de concessão de licenças visando à redução de prazos, sem perda da 

qualidade e segurança. 

x. Mapear os gargalos e colocar em debate com os atores/agentes envolvidos as 

questões legais de licenciamento e de crédito, buscando soluções para 

desburocratizar, inovar e ajustar regras, e visando à melhoria do acesso ao crédito 

e avanços no processo de desenvolvimento em bases mais sustentáveis. 

xi. Ampliar a ecologização do ITR, em particular no Cerrado. 

xii. Ajustar a Política de Garantia de Preço Mínimo para os Produtos da 

Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) para incluir PSA. 

xiii. Preencher lacunas normativas para o licenciamento ambiental de atividades de 

baixo impacto e organizar as diversas regulamentações em um repositório único, 

facilitando o acesso aos dados pelos agentes econômicos. 

xiv. Reduzir os custos transacionais para as atividades produtivas sustentáveis, por meio 

de uma simplificação da legislação de licenciamento ambiental e redução dos 

prazos de manifestação favorável ou desfavorável por parte do órgão ambiental. 

xv. Tornar o CAR o licenciamento. 

 

Implementação de normativos 

xvi. Implantar o Programa de Regularização Ambiental (PRA). 

xvii. Promover a efetividade dos instrumentos econômicos e normativos existentes, tais 

como as licitações sustentáveis, o ICMS ecológico e a desoneração de ITR. 
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Crédito 

xviii. Pactuar com as instituições financeiras a incorporação de metas de crédito para o 

setor produtivo sustentável. 

xix. Melhorar as informações sobre crédito para adequação ambiental, incluindo nos 

relatórios de crédito informações sobre a aplicação dos recursos: total de área 

recuperada, mudas e espécies nativas plantadas, etc. 

xx. Analisar a possibilidade do Fundo Amazônia apoiar plataformas financeiras 

(microcrédito, fundo de aval e outros) instrumentalizadas por organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos para viabilizar a expansão das cadeias de valor 

dos produtos da sociobiodiversidade. 

xxi. Promover a divulgação dos instrumentos de crédito já existentes para o setor 

produtivo sustentável. 

 

Concessões e manejo florestal sustentável 

xxii. Promover a isenção tributária de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) 

para produtos florestais originários do manejo florestal comunitário. 

xxiii. Promover a competividade da atividade florestal de caráter comunitário. 

xxiv. Promover PSA em florestas manejadas. 

xxv. Priorizar a análise de planos de manejo certificados e assegurar a pré-aprovação dos 

planos operacionais anuais, com dispensa de vistoria prévia. 

 

Governança do Eixo 

xxvi. Fomentar um grupo multi-atores, envolvendo mercado, bancos e sociedade civil 

para tentar organizar um acordo setorial para o desmatamento no Cerrado. 

xxvii. Abrir diálogo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Central de 

Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) para ampliar o horizonte de 

ideias. 

 

Propostas transversais 

xxviii. Promover incentivos aos munícipios em que ocorreu redução do desmatamento e 

processos de regularização ambiental, incluindo a oferta de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER) para aumento da produtividade e adoção de tecnologias de 

baixo carbono associadas a acesso a crédito rural. 

xxix. Ampliar a capacitação, pesquisa e difusão de conhecimento para implantação de 

sistemas agroflorestais, em especial, no Cerrado. 

xxx. Fazer análise da efetividade do gasto/investimento público dos instrumentos 

econômicos que já existem: a) crédito – ABC e Pronaf; b) Fundo Clima; c) Fundo 

Amazônia. 



 

   

  

9/14 

 

xxxi. Fazer mapa mental, SWOT, padrões e tendências sobre as iniciativas de 

instrumentos econômicos para contextualizar o debate e consolidar as informações. 

xxxii. Fazer prospecção sobre mercado financeiro e oportunidades de alavancagem para 

o setor privado. 

xxxiii. Usar o CAR como base de dados para a tomada de decisão sobre acesso a 

benefícios econômicos e tributários. 

xxxiv. Tornar público o nome e o CPF dos proprietários cujas propriedades estão 

inscritas no CAR. 

xxxv. Ampliar canais de acesso aos mecanismos de compras públicas por meio de 

instrumentos colaborativos específicos para áreas de interesse comum, por 

exemplo, parceria no fomento às compras públicas entre o MMA e a Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB). 

xxxvi. Elaborar o Programa de Aquisição de Alimentos para Sociobiodiversidade (PAA-

Sociobiodiversidade) e o Programa de Aquisição de Alimentos para Agroecologia 

(PAA-Agroecologia), voltados para produtos do extrativismo e agroecologia.  

xxxvii. Estudar e propor mecanismo de compensação temporária de custos para práticas 

de produção que não impliquem em desmatamento e conservem o patrimônio 

natural. 

xxxviii. Ampliar a imobilização de terras devolutas para Unidades de Conservação 

(UCs), em particular florestas produtivas, e promover leilões de terras públicas 

em áreas de baixa biodiversidade. 

xxxix. Promover ações e iniciativas de gestão e gerenciamento de bacias hidrográficas 

que contribuam para a redução do desmatamento e recuperação de áreas 

degradadas; 
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3. Programação do evento 

 

Programação  

Seminário “Insumos para o Eixo Instrumentos Econômicos e 

Normativos do PPCDAm e do PPCerrado” 

Data: 25/11/2016, das 09h00 às 17h15min 

Local: Auditório do 16º andar do IPEA - SBS, Qd 1, Bl J, edifício BNDES 

Objetivo: Obter insumos de especialistas, formuladores e operadores de políticas públicas, 

sociedade civil e setor empresarial para subsidiar a criação do eixo “Instrumentos Econômicos e 

Normativos” para a 4ª fase do PPCDAm e a 3ª fase do PPCerrado. 

Horário Painel Quem Perguntas orientadoras 

09h00-

09h30 

Abertura  –  Everton Frask Lucero (MMA) 

                      André Guimarães (IPAM)  

09h30 - 

09h40 

Thelma Krug – Apresentação dos planos de combate ao desmatamento – PPCDAm e PPCerrado 

     

1ª Parte – Panorama e Gargalos 

Qual foi a contribuição do instrumento para redução do desmatamento? Onde não foi possível avançar e 

por quê? 

Horário Painel Quem Perguntas orientadoras 

 

 

 

 

09h40-

10h20 

 

 

 

 

Crédito 

Thiago Silva Gomes  -  

Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário da 

Presidência da República -  

SEAD/PR  

 

Juliano Assunção - Pontifícia 

Universidade Católica  

PUC/Rio 

 

Loureno Budke - Banco do 

Brasil  

Quais os ganhos ambientais e resultados obtidos 

com os mecanismos de crédito? 

Como incorporar critérios de incentivo à 

conservação e  à redução do desmatamento para a 

concessão de crédito? Qual o papel das PRSAs 

(CVM 4327/2014)?  

Como ampliar o acesso e melhorar a implementação 

e a atratividade do Plano ABC e das linhas 

sustentáveis do PRONAF (Floresta, Eco, 

Agroecologia)? Qual o papel do microcrédito? 

Quais os gargalos normativos para adequação 

ambiental deste instrumento? 

10h20-

10h50 

Debate  

10h50-

11h00 

Intervalo  

 

 

11h00-

11h40 

 

 

 

 

 

Concessões 

e manejo 

Marcus Vinicius  da Silva 

Alves -  Serviço Florestal 

Brasileiro – SFB 

 

Quais os ganhos ambientais e resultados obtidos 

com as concessões e o manejo?  

Quais são os principais déficits institucionais e 

operacionais no processo de concessão florestal?  
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florestal 

sustentável  

David  Escaquete - Instituto de 

Manejo e Certificação Florestal 

e Agrícola - IMAFLORA 

 

Roberta Del Giudice - 

Instituto BVRio  

 

Como incrementar e harmonizar procedimentos em 

nível regional e/ou por bioma?  

Como dinamizar o manejo florestal comunitário?  

Quais os incentivos possíveis para o consumo 

sustentável de madeira? 

Quais são os gargalos normativos? 

11h40 

12h10 

Debate 

12h10-

14h00 

Almoço 

 

2ª Parte – Diretrizes e Prioridades para o Eixo 4 

Como instrumentos econômicos e normativos podem efetivamente contribuir para a redução do 

desmatamento até 2020? O que deve ser o foco de ação para o Eixo 4?  

Horário Painel Quem Perguntas orientadoras 

 

 

 

 

 

14h00-

15h00  

 

 

 

 

 

Diretrizes e 

Prioridades  

 

Ana Champloni  - Ministério 

da Fazenda  

 

Ronaldo Seroa da Motta - 

Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro - UERJ  

 

Andrea Azevedo - Instituto de 

Pesquisa Ambiental da 

Amazônia – IPAM 

 

Marisson de Melo  Marinho  - 

Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB  

Quais ações e temas devem ser foco do Eixo 4 até 

2020? 

Quais  são os gargalos que o Eixo 4 deve abordar?  

Quais são os déficits institucionais 

(normatização, informação, governança dos 

instrumentos)? 

Oportunidades de mercado (inovar ou 

incrementar?) 

Quais os limites já identificados até 2020?  

Como essa fase pode contribuir para superação de 

desafios em preparação para uma nova fase? 

 

 

 

15h00-

15h45 

Debate 

15h45-

16h00 

Intervalo 

16h00-

17h00 
Propostas de linhas de ação para subsidiar a formulação técnica e a decisão política no MMA 

17h00-

17h15 

Encerramento  - Thelma Krug  (MMA) 

                              Andrea Azevedo (IPAM) 
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4. Relação dos participantes  

Nome Instituição¹ 

Ana Cristina Nelson BASA 

Creulucia Alves da Silva BASA 

Oduval Lobato Neto  BASA 

Christieny DianeseSTI BB 

Loreno Budke BB 

Ana Paula de Almeida Silva BNDES 

Bernardo Braune BNDES 

Fabio Maciel Plotkowski BNDES 

Thassio Goncalves Ferreira BNDES 

Soraya Souza Zaiden CEF 

Rafaela Aloise CNI 

Camila Lopes Jorge CONAB 

Marisson de Melo Marinho CONAB 

Tauiny Lasmar de Moura CONAB 

Felipe Arias Fogliano de Souza Cunha Consultor/MMA/IPAM 

Aurélio Amaro FCT/UNESP 

Beatriz Domeniconi  GTPS 

Paula Bernasconi ICV 

David Escaquete  IMAFLORA 

Roberta Del Giudice  Instituto BVRio 

André Guimaraes IPAM 

Andrea Azevedo IPAM 

Erika Pinto  IPAM 

Paulo Moutinho  IPAM 

Tiago Reis  IPAM 

Ana Champloni MF 

Raquel de Oliveira Alves MP 

Juliano Assunção PUC-Rio 

Thiago Silva Gomes SEAD-PR 

Mauro de Oliveira Pires SEDR/MMA 

Fabio Franco  SFB/MMA 

Cássia Saretta SFB/MMA 

Cristina Galvão  SFB/MMA 

Lucia Lopes SFB/MMA 
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Nome Instituição¹ 

Luiz Camargo de Miranda  SFB/MMA 

Marcus Vinicius da Silva Alves SFB/MMA 

Antonio Carlos Martinez Sanches SMCQ/MMA 

Augusto Silva Inues  SMCQ/MMA 

Cecília Faber Orem SMCQ/MMA 

Everton Frask Lucero SMCQ/MMA 

Karen de Oliveira S. Kope SMCQ/MMA 

Letícia Guimarães SMCQ/MMA 

Livia Marque Borges SMCQ/MMA 

Luiz Gonçalves da  Motta SMCQ/MMA 

Márcia Catarina David SMCQ/MMA 

Monica de Faria Franco Negrão SMCQ/MMA 

Monique Sacardo Ferreira SMCQ/MMA 

Patrícia Maria Sousa de Abreu SMCQ/MMA 

Raul Xavier de Oliveira SMCQ/MMA 

Thelma Krug SMCQ/MMA 

Ronaldo Seroa da Motta UERJ 

¹ Banco da Amazônia (BASA); Banco do Brasil (BB); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Caixa 

Econômica Federal (CEF); Confederação Nacional da Indústria (CNI); Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB); Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP); Grupo de Trabalho Pecuária Sustentável (GTPS); Instituto Centro 
Vida (ICV); Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLORA); Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM); 

Ministério da Fazenda (MF); Ministério do Planejamento (MP); Secretaria Especial de Agriculta Familiar e Desenvolvimento Agrário 

(SEAD-PR); Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR/MMA); Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MMA); 
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental (SMCQ/MMA); Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 
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5. Anexos 

5.1.  Apresentação SMCQ/MMA  

5.2. Apresentação Banco do Brasil 

5.3. Apresentação PUC-Rio 

5.4. Apresentação BV-Rio 

5.5. Apresentação SFB 

5.6.  Apresentação IMAFLORA 

5.7. Apresentação CONAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


