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Qual a sua Competência?

UNIÃO ESTADOS E DISTRITOS FEDERAL MUNICÍPIOS

• proteção das paisagens naturais notáveis,
• proteção do meio ambiente, 
• combate à poluição em qualquer de suas formas, 
• preservação das florestas,
• preservação da fauna e,
• Preservação da flora.



Qual o seu objetivo?
UNIÃO ESTADOS E DISTRITOS FEDERAL MUNICÍPIOS
• proteger, defender e conservar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado,
promovendo gestão descentralizada,
democrática e eficiente;

• garantir o equilíbrio do desenvolvimento
socioeconômico com a proteção do meio
ambiente, observando a dignidade da pessoa
humana, a erradicação da pobreza e a redução
das desigualdades sociais e regionais;



Qual o seu objetivo?
UNIÃO ESTADOS E DISTRITOS FEDERAL MUNICÍPIOS
• harmonizar as políticas e ações

administrativas para evitar a sobreposição de
atuação entre os entes federativos, de forma
a evitar conflitos de atribuições e garantir uma
atuação administrativa eficiente;

• garantir a uniformidade da política ambiental
para todo o País, respeitadas as
peculiaridades regionais e locais.



Municípios

• Executar as Políticas Nacional e Estadual de Meio
Ambiente;
• Exercer a gestão dos recursos ambientais;
• Executar a Política Municipal de Meio Ambiente;
• Integrar programas e ações de órgãos e entidades
da administração pública federal, estadual e
municipal, relacionados à proteção e à gestão
ambiental;



Municípios

• Organizar e manter o Sistema Municipal de Informações 
sobre Meio Ambiente;

• Elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos 
ambientais;

• Definir espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos;

• Controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para 
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da 
lei;



Municípios

• Promover o licenciamento, controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou
autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

• Aprovar a supressão e o manejo de vegetação, de florestas
e formações sucessoras em empreendimentos licenciados
ou autorizados, ambientalmente e em florestas públicas
municipais e unidades de conservação instituídas pelo
Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).



Exercer ou delegar?



Como a               pode 
ajudar os Municípios para 

no alcance da 
sustentabilidade?



Apoio:

Realização:



O QUE É O PROJETO BIOMAS

v Propor alternativas de uso da árvore na propriedade rural 
com fins ambientais e econômicos.

v Contribuir com o aprimoramento/aplicabilidade da 
legislação ambiental (Código Florestal).

Projeto fruto de parceria entre CNA e EMBRAPA, que realiza pesquisas nos 6 
biomas para:



Onde plantamos:

BIOMA AMAZÔNIA

BIOMA
CAATINGA

BIOMA CERRADO

BIOMA
MATA ATLÂNTICA

BIOMA PAMPA
Pampa – Dom
Pedrito/RS

Mata Atlântica: 
Linhares/ES

Pantanal –
Corumbá/MS

Cerrado: 
Brasília/DF

Amazônia – S. Domingos do 
Araguaia/PA

Caatinga –
Ibaretama/CE



O QUE FEZ O PROJETO BIOMAS

v 10 ANOS DE PROJETO

v MAIS DE 300 PESQUISADORES

v R$ 21 MILHÕES INVESTIDOS (PARCERIAS) 

v APOIO FINANCEIRO: BNDES

v 122 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

v 200 MIL ÁRVORES PLANTADAS

v 900 MIL SEMENTES PLANTADAS

v MAIS DE 10 MIL BENEFICIADOS EM CURSOS 
(PRESENCIAIS E EAD)



RESULTADOS INÉDITOS:





Consórcio nativas associadas com 
eucalipto em Reserva Legal indicou 
viabilidade econômica

MODELOS DE RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA LEGAL – PLANTIO 
CONVENCIONAL

Espécies nativas bem sucedidas:
v Acacia mangium (Acacia-australiana)
v Aspidosperma polyneuron (Peroba)
v Copaifera langsdorffii (Copaíba)
v Dipteryx alata (Baru)
v Enterolobium maximum (Tamboril)
v Eucalyptus sp. (Eucalípto)
v Genipa americana (Genipapo)
v Handroanthus impetiginosus (Ipê-roxo)
v Hymenaea courbaril (Jatobá-da-mata)
v Sterculia foetida (Chichá-fedorento)
v Tectona grandis (Teca)

v Importância para o produtor: Redução de custos na recuperação/implantação de Reserva
L l





Criar um modelo simplificado de Programa
de Regularização Ambiental (PRA),
chancelado pela pesquisa, considerando a
viabilidade técnica e econômica.

UMA IDEIA:



COLOCANDO A IDEIA EM PRÁTICA

v Articulação interinstitucional (SEMA/AM/FAEA/MAPA/SFB/GIZ) –
FEV2019



Discutir a criação de um modelo 
simplificado para o PRA-Amazonas com 

base nos resultados do projeto 
Biomas/WebAmbiente e estratégias de 

assistência técnica rural e gerencial 
(ATEG) e assistência técnica rural (ATER) 

na região sul do Estado do Amazonas
(Boca do Acre).

EVOLUÇÃO DA IDEIA – OFICINAS AMAZONAS 
(Abril e Maio/19):



EVOLUÇÃO DA IDEIA – OFICINAS EM GO E MG

MINAS GERAIS – SET/19GOIÁS – AGO/19



DIRETRIZES DO PRA SIMPLIFICADO:

q Foco no resultado e não no processo;

q Webambiente – ferramenta de elaboração do PRA/PRADA;

q “Cardápio de soluções” – retorno econômico ou menor custo 
possível;

q Metodologia ATEG – assistência técnica e gerencial – propriedade 
lucrativa considerando todos os processos produtivos.

q Monitoramento automatizado – drones/Agrotag.

q Processo participativo - setor produtivo JUNTO com o ambiental;



O QUE SE ESPERA COM ISSO:



ATeGGrupo de 
Produtores

Componente Ambiental:

“Mudança na 
paisagem”



GIZ

Federal

• Qual papel de cada instituição
• ACT / Termo de Cooperação / Protocolo de Intenções

Estrutura (sugestão)

Programa Nacional de Adequação Ambiental

CNA / 
Senar

MAPA SFB MPF Embrapa

Programa Nacional de Adequação Ambiental - nos Estados e Municípios

Federações de 
Agricultura

Superintendência 
do MAPA

OEMAS Ministério 
Público 

Estadual
ATER

• Qual papel de cada instituição
• ACT / Termo de Cooperação

Estados
Municípios

Produtor 
Rural

Senar



GIZ

Federal

• Qual papel de cada instituição
• ACT / Termo de Cooperação / Protocolo de Intenções

Estrutura (sugestão)

Programa Nacional de Adequação Ambiental

CNA / 
Senar

MAPA MMA MPF

Embrapa

SFB

IBAMA Emater OAB
Universidades



GIZ

Estadual e 
Municipal

• Qual papel de cada instituição
• ACT / Termo de Cooperação / Protocolo de Intenções

Estrutura (sugestão)

Programa Nacional de Adequação Ambiental

SEMA

Embrapa
SEAG

IBAMA Emater OAB Universidades

Federações de 
Agricultura e 

Sindicatos 
Rurais

Superintendência 
do MAPA

OEMAS
Ministério 

Público 
Estadual

Produtor 
Rural



• Promover a cooperação entre as instituições

Forma de atuação (papel federal)

GIZ

Federação da 
Agricultura

Superintendência do 
MAPA

MMA

MPF

Embrapa

• Representação do Produtor Rural
• Capacitação em PRA

• Definir as diretrizes nacionais
• Capacitação em PRA

• Definir as diretrizes nacionais
• Capacitação em PRA

• Promover a segurança jurídica ao programa

• Embasar tecnicamente o programa

• Pacificação politica



• Promover a cooperação entre as instituições

Forma de atuação (papel estadual e Municipal)

GIZ

CNA / 
Senar

MAPA

OEMAS

Ministério 
Público Estadual

ATER

• Representação do Produtor Rural
• Capacitação em PRA

• Alinhar as diretrizes nacionais e estaduais

• Promover a segurança jurídica ao programa

• Apoiar o produtor na tomada de decisão

• Alinhar as diretrizes nacionais e estaduais

Produtor Rural • Realizar as ações de regularização ambiental



• Caminhos complexos
• Burocracia
• Desestímulo

Regularização Ambiental



• Simplificação de processos

Regularização Ambiental



Estratégia..  Atividade Produtiva

Atual / hoje



Olhar complementar..



Análise ambiental produtiva

Área de Preservação Permanente desconstituída
Alta emissão de GEE, degradação do solo e da água

Reserva Legal Inexistente
Inadequação ambiental

Mata Ciliar degradada
Inadequação ambiental

Baixa Produtividade
Baixa eficiência do uso dos recursos

Benfeitorias depreciadas
Perdas sociaisPerda de solo e água

Baixa eficiência do uso dos recursos

Solo sem cobertura vegetal e degradado  
Aumento da emissão de GEE



Planejar as ações..

Planejamento

? ? ?

?
?

?

?



Adequação tecnológica..
Reserva Legal  reconstituída

adequação ambiental

Área de Preservação Permanente reconstituída
Baixa emissão de GEE, conservação do solo e da água

Alta Produtividade
Eficiência do uso dos recursos

Conservação de solo e água
Alta eficiência do uso dos recursos

Mata Ciliar reconstituída
adequação ambienta, melhoria na qualidade da água

Solo com cobertura vegetal  
Redução da emissão de GEE, proteção do solo, retenção 

de água

2 3 anos



Recuperação Ambiental Produtiva..



Recuperação Ambiental Produtiva..

Reserva Legal  reconstituída
adequação ambiental

Área de Preservação Permanente reconstituída
Baixa emissão de GEE, conservação do solo e da água

Benfeitorias valorizadas
Ganhos sociais

Alta Produtividade
Eficiência do uso dos recursos

10 anos



Pontos Fundamentais para a 
cooperação

- Criar ambiente formalizados de convergência nos estados e municípios

- Promover a segurança Jurídica para regularização ambiental, em nível federal e 
especialmente nos estados

- Aprofundar a pesquisa cientifica sobre Recuperação de vegetação nativa

- Assistência Técnica, gerencial e ambiental (aprimoramento)

- Capacitação e formação de técnicos, produtores rurais e instituições 
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