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Apesar da dificuldade em elaborar e implementar uma agenda climática oficial, o Pará vem implementando 

desde 2009 um conjunto amplo de iniciativas relevantes com o potencial de impactar positivamente as principais 

fontes de emissão do estado, que são as mudanças de uso da terra, principalmente o desmatamento, e a 

agropecuária. Ao longo da década que terminou em 2019, essas iniciativas estaduais foram alvo de muito 

debate, expectativas e críticas, porém nunca foi realizada uma avaliação sistemática da implementação desse 

conjunto de ações. 

O presente estudo pretende preencher essa lacuna, apresentando uma avaliação da implementação das 11 

principais iniciativas com impacto sobre o clima no Estado do Pará nos últimos 10 anos, colhendo as lições 

aprendidas e oferecendo recomendações para governos e a sociedade civil. A análise consistiu na seleção 

e posterior agrupamento das iniciativas em quatro categorias, especificamente: programas, planos, acordos 

voluntários e instrumentos. Posteriormente foram avaliados três parâmetros: (a) fidelidade, (b) institucionalização, 

e (c) durabilidade e sustentabilidade financeira com base na análise de dados obtidos através de entrevistas 

semiestruturadas e da revisão da literatura secundária. 

A partir da análise aqui proposta, destacam-se três importantes conclusões. Primeiramente, mudanças de 

liderança política tiveram impacto elevado na implementação das iniciativas, o que demonstra problemas de 

continuidade e uma excessiva dependência de liderança na administração pública. Em segundo lugar, observou-

se a grande dificuldade de implementar iniciativas que necessitam de articulação e coordenação entre várias 

Secretarias. Este fato dificulta ou impossibilita a consecução de estratégias transversais, as quais são essenciais 

para abordar a temática climática com efetividade. Em terceiro lugar, o ato normativo criador da iniciativa e o tipo 

de obrigações geradas por ele revelaram-se importantes fatores no sucesso da implementação das políticas. 

O presente estudo fornece também um conjunto de insumos para os debates teóricos sobre políticas públicas e 

termina com um conjunto de recomendações. 

Palavras-chave: políticas públicas, implementação, clima, Pará 
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A partir de meados da década de 1990 e com mais 

intensidade a partir da década de 2000, a agenda 

climática começou a assumir especial protagonismo 

no Brasil (Viola e Franchini, 2017). Dentre os principais 

marcos dessa agenda está a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída em 

2009.1  Através da PNMC, o Brasil estabeleceu pela 

primeira vez o compromisso voluntário de reduzir 

as emissões projetadas em cerca de um terço até 

2020. Esse compromisso foi posteriormente ajustado 

com ratificação do Acordo de Paris, em 2016, pelo 

Congresso Nacional. Através da elaboração da sua 

Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), o 

Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões 

em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025 e 

estabeleceu uma contribuição indicativa adicional de 

redução em 43% até 2030 (Gurgel et al 2019). Dos 27 

estados brasileiros, o Pará figura em primeiro lugar 

como o que mais emite Gases de Efeito Estufa (GEEs). 

De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões 

e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) (2020), 

em 2018 o Pará emitiu 259,7 milhões de toneladas 

brutas de GEEs, o que corresponde a 13,4% das 

emissões brasileiras. Esse valor é tão relevante que 

torna o Pará a entidade subnacional (equivalente 

a estados ou províncias) que mais emite GEEs no 

mundo (Global Forest Watch 2019). 

Historicamente, o estado do Pará tem tido dificuldades 

em articular e implementar uma agenda climática 

própria. O maior exemplo dessas dificuldades é 

demonstrado pelo fato de sua Política Estadual sobre 

Mudanças Climáticas ter sido aprovada apenas em 

2020 (Lei Estadual n. 9.048/2020), aproximadamente 

uma década depois da primeira tentativa sem sucesso 

de instituir uma política climática em 2009, e muito 

depois de estados como Amazonas (em 2007) e 

Acre (em 2010). Não obstante a dificuldade em 

implementar uma agenda climática enquanto tal, o 

Pará vem implementando desde 2009 um conjunto 

de iniciativas relevantes com o potencial de impactar 

positivamente as principais fontes de emissão do 

estado, em particular o setor Mudanças de uso da 

terra e florestas, que responde por 81% das emissões 

(SEEG, 2020). Iniciativas como Programa Municípios 

Verdes (PMV) e o Termo de Ajustamento e Conduta 

(TAC) da Carne são exemplos bastante mencionados 

na literatura científica (Brandão et al 2020, Barreto e 

Gibbs 2015, Piketty et al 2015).

Ao longo da década que terminou em 2019, 

estas e outras iniciativas estaduais foram alvo 

de muito debate, expectativa e críticas. Porém 

nunca foi realizada uma avaliação sistemática da 

implementação desse conjunto de ações estaduais. 

Os recentes avanços oferecidos pela aprovação 

da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e 

pelo lançamento do Plano Estadual Amazônia Agora 

(Decreto Estadual n. 941/2020), que visa promover o 

ordenamento territorial, incentivar a regularização e 

sustentabilidade do setor agropecuário e combater 

o desmatamento, reforçam a importância da análise 

histórica das iniciativas já implementadas no nível 

estadual. Entender quais iniciativas funcionam melhor 

em determinado contexto e as principais dificuldades 

de implementação são um tema prioritário para todos 

os atores interessados em tornar mais eficazes os 

seus esforços e maximizar os seus impactos.

O presente estudo pretende preencher essa lacuna, 

oferecendo uma análise da implementação das 

principais iniciativas com impacto sobre o clima no 

Estado do Pará. Na literatura especializada sobre 

políticas públicas, a análise aqui proposta também é 

1. Introdução

1 A PNMC abriu também caminho para a construção e o fortalecimento de um conjunto de planos setoriais de mitigação direcionados para os cinco 
principais setores responsáveis pelo perfil das emissões brasileiras: energia, processos industriais, agropecuária, mudança de uso da terra e florestas 
e tratamento de resíduos. Os principais pilares da estratégia brasileira de clima são o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDAm), que já estava em implementação desde 2004, e o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para 
a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC), lançado em 2010. Parte dos objetivos desses planos será 
também enquadrada nos compromissos assumidos perante o Acordo de Paris, entre os quais atingir o desmatamento líquido zero e restaurar 12 milhões 
de hectares de vegetação até 2030.
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conhecida como avaliação de processos, consistindo 

no exame da transposição dos insumos das políticas 

em produtos, ou, em outras palavras, no exame dos 

atos de colocar as políticas em prática. Ao oferecer 

uma melhor compreensão sobre o funcionamento 

concreto das iniciativas, a avaliação de implementação 

gera insumos relevantes para os processos de 

formulação e tomada de decisão. Por outro lado, este 

estudo pretende também estimular o debate teórico 

sobre a necessidade de avaliações sistemáticas da 

implementação de iniciativas sobre clima e mudanças 

de uso da terra, complementando assim estudos 

de avaliação de impacto de políticas públicas na 

Amazônia brasileira que foram publicados nos últimos 

anos (Gibbs et al 2016, Alix-Garcia e Gibbs 2017, Alix-

Garcia et al 2018, Simonet et al 2018, Sills et al 2020).

A presente análise concentra-se em 11 iniciativas 

implementadas no Estado do Pará no intervalo 

aproximado de uma década (2009-2019). Em 

específico, este estudo discute a implementação 

dessas intervenções com base em três perguntas 

essenciais: (1) Qual a fidelidade da implementação 

das iniciativas: em que medida foram implementadas 

de acordo com os seus desenhos?; (2) Qual o grau 

de institucionalização das iniciativas: como foram 

internalizadas pelas entidades implementadoras, 

parceiras e beneficiárias?; e (3) Qual a durabilidade 

e a sustentabilidade financeira das iniciativas: de 

que forma perduraram ao longo do tempo e foram 

financiadas de forma adequada? 

O estudo é organizado da seguinte forma: após a 

introdução, uma breve seção aborda o contexto 

institucional na implementação das 11 iniciativas 

mapeadas no Estado do Pará. A metodologia 

utilizada é apresentada na seção 3. Na seção 4, 

são apresentados os resultados da avaliação de 

implementação das intervenções. Em seguida, na 

seção 5, oferecemos uma análise sistematizada 

da avaliação, respondendo às perguntas acima 

propostas. Por fim, apresentamos as principais 

conclusões na seção 6, e uma lista de recomendações 

para formuladores de políticas públicas na seção 7. 
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A incipiente construção da agenda climática no 

Pará esteve relacionada às discussões que levaram 

à criação da Força-Tarefa de Governadores para o 

Clima e Florestas (GCF), em 2008. O Pará assumiu 

especial protagonismo entre os 9 estados fundadores 

do GCF, tendo sediado em Belém, em 2009, a 

primeira reunião da organização e assumido o 

secretariado em seu primeiro ano de funcionamento 

(Sousa et al 2015). Nesse mesmo ano foi instituído 

o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas (FPMC), 

criado para ser a plataforma destinada ao debate 

do tema com a sociedade civil. Após esse início 

promissor, o desenvolvimento da agenda climática 

começou a estagnar a partir de 2010, sofrendo com 

a descontinuidade dos esforços. Um dos principais 

exemplos dessa dinâmica foi o FPMC, o qual teve 

longos períodos de inatividade desde a sua criação. 

Outro exemplo de descontinuidade da agenda 

climática paraense foi a demora na aprovação da 

Política Estadual de Mudanças Climáticas. Em 

2009, no governo de Ana Júlia Carepa (2007-2010), 

houve uma primeira tentativa de instituir uma política 

climática estadual, contudo sem sucesso. Durante a 

maior parte do governo de Simão Jatene (2011-2014 e 

2015-2018), não houve discussões sobre uma política 

formal de mudanças climáticas, tema que voltou a 

ser discutido apenas em 2019, na administração de 

Helder Barbalho (2019 em diante), com a aprovação 

da lei em 2020.

Apesar dos lentos avanços e da descontinuidade 

de esforços na estruturação da agenda climática no 

Pará, o estado lançou e implementou ao longo da 

última década diversas iniciativas com impacto direto 

nessa temática, conforme discutiremos na próxima 

seção. Dentro da estrutura de governo, a Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SEMA) assumiu o papel 

de coordenação da agenda climática, sendo apoiada 

numa fase inicial por outros órgãos governamentais, 

como o Instituto de Desenvolvimento Social e 

Econômico do Pará (IDESP), e por organizações 

não governamentais. Esse papel de coordenação 

foi inicialmente realizado por diferentes setores da 

SEMA, sem uma designação formal, o que mudou 

com a reforma na estrutura administrativa estadual 

consolidada pela Lei Estadual n.8.096/2015 (doravante 

chamada de reforma administrativa de 2015). A partir 

desse momento, a agenda climática passou a ter 

uma estrutura permanente dentro do governo com 

a Diretoria de Meteorologia e Hidrologia, vinculada 

à SEMA, a qual, nessa mesma restruturação 

administrativa, adquiriu novas competências e passou 

a chamar-se Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS). 

Foi precisamente com a reforma administrativa de 

2015 que as competências em matéria dos principais 

setores com impacto no perfil das emissões paraenses 

obtiveram o essencial da sua formatação atual. 

Importa realçar que o perfil das emissões paraenses 

é concentrado apenas em dois setores: mudanças 

de uso da terra e florestas (81%)2 e agropecuária 

(15%) (SEEG 2020). No primeiro caso, uso da 

terra e das florestas, as principais competências 

estão distribuídas entre a SEMAS e o Instituto de 

Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 

Estado do Pará (Ideflor-Bio). Nesse sentido, compete 

à SEMAS assegurar o licenciamento e a fiscalização 

ambiental, dentre outras funções. Ao Ideflor-Bio 

compete a gestão das florestas públicas estaduais 

e a gestão da política estadual para produção e 

desenvolvimento florestal. Em 2017, foi criado o 

Centro Integrado de Monitoramento Ambiental 

(CIMAM), vinculado à SEMAS e responsável pelo 

monitoramento remoto para agendas ambientais e 

socioeconômicas. Essas funções são, na maioria 

dos casos, complementares ou sinérgicas às 

responsabilidades dos órgãos ambientais federais, 

como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto 

2. A emergência da agenda climática do Pará 

2 Inclui principalmente as emissões de carbono da biomassa vegetal e do solo resultantes das transições possíveis entre diferentes usos. No Pará, a 
quase totalidade das emissões desse setor está associada ao desmatamento.
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Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB).

Para além da estrutura governamental, atores não-

governamentais, como empresas e entidades da 

sociedade civil, contribuíram para as discussões 

dessa agenda, não só no apoio técnico aos governos 

como também na formulação de iniciativas não-

governamentais. Um dos mais importantes exemplos 

é a Moratória da Soja, que uniu ONGs e corporações 

na definição de padrões para a produção sustentável 

da soja no bioma Amazônia (Gibbs et al 2015). 

O Ministério Público Federal (MPF) também tem 

contribuído nesse sentido, através da criação de várias 

iniciativas com o objetivo de controlar o desmatamento 

nas principais cadeias produtivas do Pará, como será 

discutido mais adiante. 

Em relação ao segundo setor que mais contribui 

para as emissões estaduais, a agropecuária, cumpre 

notar as atividades da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP), a 

qual passou a ser responsável pelo desenvolvimento 

sustentável e o fortalecimento das atividades agrícolas, 

pecuárias, pesqueiras e aquícolas a partir da reforma 

administrativa de 2015. Vinculado a esta secretaria 

está o Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CEDRS), um dos mais antigos fóruns para 

o debate da agricultura sustentável com a sociedade 

civil estadual. 

Com a recente aprovação da Política Estadual sobre 

Mudanças Climáticas do Pará, em 2020, o governo 

estadual renova os esforços e abre novas perspectivas 

para avançar na construção da sua agenda climática 

e no fortalecimento da sua estrutura administrativa. 

Paralelamente, desde o final de 2019, o governo 

estadual tem lançado um conjunto de iniciativas 

objetivando reduzir emissões associadas ao uso da 

terra, articuladas pelo Plano Estadual Amazônia Agora 

(PEAA) formalizado pelo Decreto Estadual n.941/2021. 
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Este estudo oferece uma análise da implementação 

das principais iniciativas com impacto sobre o 

clima no Estado do Pará, também conhecida como 

avaliação de processos. Essa é uma das várias 

modalidades que podem ser utilizadas na avaliação 

de políticas públicas (IPEA 2018). A implementação é 

frequentemente referida como um dos cinco estágios 

do ciclo das políticas públicas, ficando enquadrada 

entre a tomada de decisão e a avaliação final (Howlett 

2011) (Figura 1). 

A metodologia adotada para esta avaliação consistiu 

em duas etapas. A primeira foi o mapeamento, a 

seleção e a classificação das principais iniciativas 

relacionadas às mudanças climáticas implementadas 

no Pará. Elas foram identificadas por meio de 

consultas com atores-chave e revisão da literatura. 

O mapeamento resultou na identificação de 15 

iniciativas e na seleção de 11 iniciativas para a 

avaliação de implementação (ver tabela 1). A seleção 

foi realizada com base no grau de implementação 

de cada intervenção e no seu potencial impacto 

sobre as duas principais fontes de emissões do 

estado do Pará. Iniciativas que foram planejadas, 

mas que não chegaram a ser implementadas, ou cuja 

implementação foi impossível de ser verificada foram 

eliminadas da análise,3  bem como iniciativas que não 

contaram com um grau suficiente de formalização no 

âmbito estadual,4  e aquelas que foram consideradas 

muito abrangentes para se enquadrarem no escopo da 

análise.5  

Observou-se que as iniciativas adotadas no estado 

se apresentam em um pacote complexo de diferentes 

objetivos e instrumentos, implementados por 

diferentes níveis de governo e esferas da sociedade. 

Esses pacotes são conhecidos na literatura 

especializada como “policy mixes”, “policy bundles” 

ou “policy packages” (Howlett e del Rio 2015, 

Lambin et al 2014). Para facilitar a análise, dividimos 

e classificamos as políticas selecionadas em quatro 

categorias, agrupando-as de acordo com suas 

estruturas e propondo definições específicas pra cada 

categoria (ver tabela 1). 

Figura 1: Ciclo de políticas públicas e modalidades de 

avaliação. Fonte: Adaptado de Howlett (2011) e IPEA 

(2018)

3 Com base nesse critério, foram eliminadas as seguintes iniciativas estaduais: Programa de Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa provenientes 
do Desmatamento e da Degradação Florestal no Pará (Pregeed), Programa de Apoio ao Manejo Florestal (Pamflor), e Programa Estadual de Fomento 
Florestal.

4 Com base nesse critério, foi eliminada da análise da implementação das unidades de conservação estaduais, vez que não existe no estado uma 
política oficial ou sistema estadual de unidades de conservação formalizado através de lei ou decreto estadual. As unidades de conservação estaduais 
são geridas pelo Ideflor-Bio, com base na Lei n. 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sendo uma política pública 
federal.

5 Com base nesse critério, foi eliminada da análise a implementação do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará, do Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) da Área de Influência das Rodovias BR 163 e BR 230 no Estado do Pará e do ZEE da Zona Leste e Calha Norte do Estado 
do Pará. Essas iniciativas abrangem temas diversos, como o ordenamento do uso do solo, a utilização dos recursos hídricos e o desenvolvimento das 
áreas urbanas no estado, extrapolando a temática da mudança climática.

3. Metodologia
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Tabela 1. Categorias das iniciativas selecionadas 

Categoria Definição Iniciativas selecionadas

Programas Um pacote de instrumentos e ações com o intuito de 

atingir determinado objetivo. São implementados e 

monitorados predominantemente por um único órgão 

governamental, mas podem incluir articulação com 

outras entidades.

Programa Municípios Verdes (PMV)

Programa de Regularização 

Ambiental (PRA)

Planos Macroestratégias adotadas pelo governo para alcançar 

determinadas metas através de ações definidas, a 

serem executadas em um prazo determinado. São 

implementadas por diversos órgãos governamentais, 

que devem atuar de forma coordenada. Normalmente 

contam com estruturas de monitoramento que incluem 

os diversos órgãos envolvidos.

Plano de Prevenção, Controle e 

Alternativas ao Desmatamento do 

Estado do Pará (PPCAD)

Plano Agricultura de Baixo Carbono 

do Estado do Pará (Plano ABC)

Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Pará 

(Pará 2030)

Acordos 

Voluntários

Compromissos assumidos voluntariamente (sem 

obrigação legal) por entidades públicas e privadas para 

atingir determinado fim. As partes optam por assumir 

os compromissos se considerarem que os potenciais 

benefícios da adesão são maiores do que os ônus.

Termo de Ajustamento de Conduta 

da Pecuária (TAC da Carne)

Termo de Ajustamento de Conduta 

da Madeira (TAC da Madeira)

Protocolo Verde de Grãos

Instrumentos Ferramentas, técnicas ou meios utilizados pelo governo 

e outros atores para alcançar determinadas finalidades. 

São os meios de implementação de políticas, sistemas, 

programas, planos e acordos voluntários, podendo 

também ser implementados independentemente de 

outras iniciativas.

Imposto sobre Operações relativas 

à Circulação de Mercadorias 

e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação 

Verde (ICMS Verde)

Lista do Desmatamento Ilegal (LDI)

Projeto de Olho na Floresta

A segunda etapa consistiu na avaliação propriamente 

dita das iniciativas selecionadas. Cada iniciativa 

foi avaliada com base em três parâmetros: (a) 

fidelidade, (b) institucionalização e (c) durabilidade 

e sustentabilidade financeira. Esses parâmetros 

derivam da interpretação do quadro analítico para 

avaliação de implementação de intervenções no setor 

da saúde proposto por Proctor et al (2011), e da sua 

adaptação para o setor climático e de uso da terra. 

Os três parâmetros6 foram selecionados dentre um 

grupo maior de oito parâmetros,  por serem aqueles 

que melhor responderam aos principais problemas 

de implementação identificados em uma análise 

preliminar das iniciativas. Para cada parâmetro de 

avaliação, foram elaborados indicadores qualitativos 

para analisar o desempenho das iniciativas (ver tabela 

2).

A avaliação foi baseada na análise de dados obtidos 

através de: (1) 40 entrevistas semiestruturadas 

conduzidas entre março e agosto de 2020 com 

atores-chave do governo, da iniciativa privada e do 

terceiro setor, que participaram do desenho e da 

implementação das iniciativas examinadas; e (2) 

revisão da literatura secundária sobre as intervenções, 

incluindo avaliações de impacto e levantamentos 

realizados por organizações da sociedade civil. Por 

fim, os dados foram compilados e codificados por 

iniciativa e triangulados para aumentar a confiabilidade 

das informações levantadas. As informações 

contidas no decorrer da análise são provenientes 

das entrevistas realizadas e dos textos dos atos 

normativos que instituíram e regulamentaram as 

iniciativas, salvo nos casos em que fontes secundárias 

são explicitamente citadas. 

6 Os oito parâmetros propostos por Proctor et al (2011) são: aceitabilidade, adoção, adequação, viabilidade, custos da implementação, institucionalização 
e durabilidade ou sustentabilidade.
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Tabela 2. Parâmetros e Indicadores para a Avaliação de Implementação

Critério Definição Indicadores Especificação

Fidelidade As iniciativas e, 

em particular, os 

seus instrumentos 

foram 

implementados 

de acordo com os 

seus desenhos?

Instrumentos 

implementados

 (Sim / Parcialmente 

/ Não)

Sim: todos os instrumentos previstos pelo 

desenho da iniciativa foram implementados

Parcialmente: alguns instrumentos previstos pelo 

desenho da iniciativa foram implementados.

Não: nenhum dos instrumentos previstos pelo 

desenho da iniciativa foram implementados.

Funcionamento 

da estrutura de 

monitoramento

(Sim/ Parcialmente/ 

Não / Não se aplica 

(N/A)

Sim: as estruturas de monitoramento previstas no 

desenho da iniciativa sempre funcionaram.

Parcialmente: as estruturas de monitoramento 

previstas no desenho da iniciativa por vezes 

funcionaram, havendo descontinuidade no 

monitoramento no decorrer da implementação.

Não: as estruturas de monitoramento previstas no 

desenho da iniciativa nunca funcionaram.

N/A: o desenho da iniciativa não previa estruturas 

de monitoramento.

Institucionali- 

zação

As iniciativas 

foram 

internalizadas 

pelas entidades 

implementadoras, 

parceiras e 

beneficiárias?

Grau de 

institucionalização 

interna (Alto / Médio 

/ Baixo)

Alto: durante a maior parte do período de 

implementação, a iniciativa contou com 

orçamento, ou equipe, ou normatização, e as 

atividades previstas em seu desenho em geral 

foram adotadas como rotina pelos órgãos 

implementadores.

Médio: durante alguns períodos da 

implementação, a iniciativa contou com 

orçamento, ou equipe, ou normatização, mas 

as atividades previstas em seu desenho nem 

sempre foram adotadas como rotina pelos órgãos 

implementadores. Houve descontinuidade nos 

esforços, no decorrer do tempo, com períodos 

de maior institucionalização intercalados com 

períodos de menor institucionalização interna.

Baixo: durante poucos períodos da implementação 

a iniciativa contou com orçamento, ou equipe, ou 

normatização, e as atividades previstas em seu 

desenho em geral não foram adotadas como rotina 

pelos órgãos implementadores. No decorrer do 

tempo predominou um nível inferior de esforços 

institucionais para a implementação da iniciativa.

Grau de 

institucionalização 

externa (Alto / 

Médio / Baixo)

Alto: durante a maior parte do período de 

implementação da iniciativa, todas as entidades 

parceiras ou beneficiárias praticavam as ações de 

implementação que lhes cabiam.

Médio: durante a maior parte do período de 

implementação da iniciativa algumas entidades 

parceiras ou beneficiárias praticavam as ações de 

implementação que lhes cabiam, enquanto outras 

não praticavam.
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Baixo: durante a maior parte do período de 

implementação da iniciativa, poucas entidades 

parceiras ou beneficiárias praticavam as ações 

de implementação que lhes cabiam, enquanto a 

maioria não praticava.

Durabilidade 

e sustentabili-

dade financeira

De que forma 

as iniciativas 

perduraram ao 

longo do tempo 

e mostraram 

sustentabilidade 

financeira?

Tempo de 

implementação

Número de anos durante os quais a iniciativa foi 

implementada.

Iniciativa em 

funcionamento 

(Sim/ Não)

Sim: a iniciativa está atualmente em 

funcionamento.

Não: a iniciativa não está mais em funcionamento.

Sobrevivência ao 

longo do tempo 

a mudanças 

governamentais 

(Sim / Não)

Sim: a iniciativa sobreviveu às mudanças no 

governo estadual

Não: a iniciativa não sobreviveu às mudanças no 

governo estadual

Dependência do 

orçamento público 

(Sim/ não)

Sim: a maior parte da iniciativa foi financiada 

com recursos públicos, sendo impossível dar 

continuidade às atividades sem previsão no 

orçamento.

Não: a maior parte da iniciativa foi financiada com 

recursos externos ao orçamento público, sendo 

possível dar continuidade às atividades enquanto 

houver disponibilidade de recursos.

Ato normativo que 

instituiu a iniciativa

Lei: a iniciativa foi instituída através de lei estadual 

ou federal

Decreto: a iniciativa foi instituída através de 

Decreto estadual

TAC: a iniciativa foi instituída através de Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC).

Nenhum: a iniciativa não foi formalmente 

instituída por ato normativo.
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Plano de Prevenção, Controle e Alternativas 
ao Desmatamento do Estado do Pará

Histórico

O Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao 

Desmatamento do Estado do Pará (PPCAD) foi 

uma iniciativa transversal do governo do estado 

com o objetivo de reduzir o desmatamento, 

manter remanescentes florestais e fomentar o 

desenvolvimento sustentável. O PPCAD foi lançado 

em 2009 (Decreto estadual n. 1.697/2009), no final 

do mandato da então governadora, e se inspirou no 

modelo do Plano de Ação para Prevenção e Controle 

do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), 

criado pelo governo federal. O PPCAD ficou sob 

a coordenação política e responsabilidade de 

implementação da SEMAS, ligado a uma assessoria 

especial do Gabinete do Secretário, e continha três 

elementos principais. 

Primeiramente, o plano estabeleceu metas de 

redução do desmatamento pela primeira vez no 

estado, adotando como linha de base a média de 

desmatamento ocorrido entre 1996 e 2005 (6.169 

Km2). As metas eram: reduzir o desmatamento em 

42% até 2010, 66% até 2015 e 80% até 2020, em 

relação ao período da linha de base. Segundo, o 

PPCAD previa 65 ações, divididas em três eixos 

temáticos (Ordenamento Territorial, Fundiário e 

Ambiental, Fomento às Atividades Sustentáveis e 

Monitoramento e Controle), e um cronograma de 

execução para atingir as metas da primeira fase do 

programa, que duraria de 2009 a 2011. Parte dessas 

ações já eram praticadas no âmbito das mais de 50 

instituições estaduais, federais e de terceiro setor 

responsáveis pela implementação do plano, e parte 

delas foram adicionadas com base no processo 

de discussão e elaboração da iniciativa. Terceiro, 

o PPCAD determinava a criação de um arranjo 

institucional para monitorar o cumprimento das metas 

estipuladas, com a participação de todos os órgãos 

governamentais envolvidos e da sociedade civil. 

Contudo, esse arranjo não chegou a ser especificado 

no Decreto de 2009. 

Originalmente, o PPCAD previa uma revisão do plano 

a cada três anos para possibilitar a atualização e a 

adequação das atividades planejadas. Porém, ele foi 

apenas revisto uma vez. Em 2013 o governo iniciou um 

processo de revisão que culminou com a elaboração 

de um plano que ficaria em vigor de janeiro de 2015 a 

dezembro de 2017. Esse PPCAD revisado, contudo, 

não chegou a ser publicado ou adotado oficialmente 

através de um decreto, tendo sido elaborado através 

de uma consultoria, com discussão em cinco oficinas 

regionais realizadas pelas SEMAS em 2014. Essa 

versão do plano mantinha as mesmas metas de 

redução do desmatamento e os três eixos temáticos 

do primeiro PPCAD, mas expandia o escopo para 143 

ações estratégicas. Essas ações foram elencadas com 

base no trabalho que já era desempenhado por vários 

órgãos participantes. 

Em relação ao arranjo institucional para o 

monitoramento, o PPCAD revisado previa a criação 

de uma Sala de Situação, de um Comitê Executivo e 

de um Conselho Interinstitucional para acompanhar 

a execução das ações e o monitoramento das 

metas. A criação de novos fóruns foi, contudo, 

considerada redundante, tendo em vista a existência 

de instâncias já ativas no estado que poderiam fazer 

esse acompanhamento. Nesse sentido, foi sugerido 

em 2014 que o PPCAD seria acompanhado por dois 

fóruns já existentes no âmbito estadual: o Comitê 

Gestor do PMV (criado em 2011 e também avaliado 

por este estudo) e o FPMC, através de uma câmara 

técnica específica para o acompanhamento do 

PPCAD. A terceira versão do plano chegou a ser 

considerada por muito tempo pelo governo estadual, 

mas não foi lançada até o levantamento realizado por 

esta análise. 

4. Avaliação das iniciativas estaduais com impacto sobre a 

agenda climática
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Avaliação de Implementação 

O PPCAD foi apenas parcialmente implementado 

de acordo com o seu desenho. Na sua primeira 

versão (2009) ele foi desestruturado com a mudança 

governamental ocorrida entre 2010 e 2011. A 

responsabilidade pelo monitoramento do plano ficou 

a cargo de uma Câmara Técnica criada no âmbito 

do FPMC, que funcionou apenas por alguns meses 

(Sousa et al 2015), e a implementação das metas 

ficou a critério das entidades implementadoras. 

Entre 2012 e 2013 foi realizado um levantamento 

interno pela SEMAS que revelou a baixa fidelidade 

na implementação do plano original. De acordo com 

essa apuração, apenas 27% das 65 ações previstas 

pelo PPCAD de 2009 foram realizadas, enquanto 22% 

estavam em andamento, 35% foram consideradas 

sem avanço e 16% das ações foram identificadas 

como “indefinidas”. A segunda versão do PPCAD não 

trouxe mudanças significativas.  O cumprimento das 

metas não foi monitorado pelo Comitê Gestor do PMV 

e a Câmara Técnica do PPCAD vinculada ao FPMC 

foi reunida poucas vezes. De forma semelhante ao 

que ocorreu com o primeiro PPCAD, entrevistados 

informaram que as 143 ações da segunda versão 

foram implementadas de acordo com a rotina 

dos órgãos competentes, contudo não houve um 

levantamento interno acerca do alcance das metas 

do segundo plano. A fidelidade da implementação 

do PPCAD foi, portanto, parcial, tendo em vista a 

ausência de monitoramento consistente das ações e 

metas, a baixa execução das ações definidas e o fato 

de as revisões terem ocorrido em número bem menor 

ao previsto, com apenas uma revisão realizada em 

2013.

Outro problema identificado com relação à 

implementação do plano foi o seu baixo grau 

de institucionalização externa. De acordo com o 

levantamento interno da SEMAS, em 2012-2013, 

um dos principais entraves na implementação 

do PPCAD foi a ausência de “pontos focais” nos 

órgãos responsáveis pelas ações. Apesar de ser 

difícil avaliar o grau de institucionalização externa 

das metas do PPCAD com exatidão nos mais de 50 

órgãos participantes, de forma geral os entrevistados 

sugeriram que cada órgão e instituição parceira 

manteve a sua linha de atuação própria, executando 

as ações que já estavam sob a sua alçada. Um outro 

problema de institucionalização levantado, neste caso 

interno, foi a mudança de posição dos servidores 

responsáveis pela coordenação do plano, o que 

ocorreu em larga escala com a reforma administrativa 

estadual de 2015. 

Apesar de tudo, o PPCAD provou ter alguma 

durabilidade ao continuar na agenda do governo 

estadual até o levantamento realizado por este estudo 

no início de 2020, atravessando quatro eleições 

estaduais e diversos secretários da pasta ambiental. 

A sua importância foi sendo levantada ao longo do 

tempo pela gestão estadual em vários momentos, 

especialmente uma vez que o acesso dos estados 

a recursos do Fundo Amazônia está condicionado à 

existência de PPCDs estaduais. Essa tem sido uma 

das razões principais para a manutenção do plano, 

ainda que problemática, ao longo do tempo. Contudo, 

as mudanças trazidas pelo PEAA em agosto de 2020 

parecem indicar que essa questão deixou de ser 

relevante. De acordo com o decreto que institui o 

PEAA, o decreto que instituiu o PPCAD em 2009 foi 

revogado. 

Plano Agricultura de Baixo Carbono do 
Estado do Pará

Histórico

Em 2012, o governo do Pará decidiu fortalecer o Plano 

Agricultura de Baixo Carbono (ABC) Federal (ver Box 

1) através da aprovação do Plano ABC Estadual. A 

ideia geral do Plano ABC consistia em divulgar um 

conjunto de tecnologias agrícolas de baixas emissões 

e incentivar a sua adoção pelos produtores no 

estado através de capacitações e disponibilização 

de crédito. A principal razão para a criação do plano 

estadual foi articular a contribuição do Pará para o 

Plano ABC nacional e ajustar as ações ao contexto 

paraense. Além disso, o governo federal incentivava 

os estados a adotarem planos ABC estaduais com 

a disponibilização de recursos financeiros. O plano 

estadual foi desenhado em 2012 através de uma 

oficina técnica onde participaram representantes do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), da Coordenação Nacional do Plano ABC, de 

instituições financeiras e órgãos estaduais do Pará que 

participariam da implementação do plano, e membros 

da academia. 

O Plano ABC estadual espelhou-se no plano federal 

ao prever uma série de resultados que deveriam 

ser alcançados em um prazo determinado. O Plano 

ABC estadual acrescentou um elemento novo aos 
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resultados esperados pelo Plano ABC federal, com a 

adição do resultado “ampliação de sistemas orgânicos 

de produção e valoração do extrativismo sustentável 

orgânico”.7  Para cada um dos resultados esperados 

pelo plano estadual, foi atribuído um indicador ou 

meta a ser alcançado e um conjunto de ações a 

serem implementadas por diversas instituições 

estaduais.8  Um total de 50 ações foram identificadas e 

atribuídas a uma entidade responsável, com produtos 

definidos e marcos de implementação quantificados e 

calendarizados em dois momentos (de 2012 a 2015 e 

de 2016 a 2020). 

Para monitorar e articular a implementação do plano, 

foi formado o Comitê Gestor do Plano ABC estadual, 

composto por representantes indicados pelas 

instituições parceiras9 e presidido pelo Secretário da 

então Secretaria de Estado de Agricultura (SAGRI), 

responsável por coordenar o programa. Foi criada 

ainda a Secretaria Executiva do Plano ABC estadual 

dentro da SAGRI, composta por três representantes 

indicados pelas instituições parceiras e coordenada 

pelo representante da SAGRI. A Secretaria Executiva 

foi incumbida de integrar os projetos executados 

pelas instituições parceiras, definir indicadores para 

acompanhar a execução do programa no estado 

e gerar relatórios de avaliação quadrimestral e 

anual do programa. Com a substituição da SAGRI 

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Agropecuário e da Pesca (SEDAP) em 2015, o Plano 

ABC e a sua Secretaria Executiva passaram a ser de 

responsabilidade desse órgão. O plano não passou 

por nenhuma revisão desde 2012.

Avaliação de Implementação

O Plano não foi implementado como o previsto, tendo 

sido observado um baixo grau de fidelidade. Apesar 

de ter sido criado em 2012 e do convênio firmado com 

o MAPA em 2013, para repasse de recursos federais 

ao estado, o Plano ABC entrou em ação apenas 

após as eleições de 2014 e a criação da SEDAP em 

2015. Neste ano foi instituído o Comitê do Plano 

ABC do Estado do Pará. Deste modo, as primeiras 

metas definidas para 2015 não foram alcançadas. Por 

outro lado, a partir de 2015 apenas algumas ações 

obtiveram recursos para implementação através de 

convênios com o MAPA, sendo que o estado ficou 

responsável por cobrir 10% desses custos. O primeiro 

convênio foi executado entre 2015 e 2017 e focou 

apenas na realização de cursos de capacitação em 

três regiões, no valor de cerca de R$160.000,00. 

Foram negociados e aprovados mais dois convênios 

com o MAPA, totalizando R$1.150.000,00 para os 

anos subsequentes, mas por motivos burocráticos 

esses recursos não foram executados e acabaram 

contingenciados. 

O monitoramento de indicadores e metas do plano 

estadual não foi realizado em nenhum momento, o que 

dificulta uma avaliação completa da implementação do 

programa a partir de 2015. O Comitê Gestor teve fases 

ativas, com reuniões formais e contatos informais 

regulares entre os seus membros, principalmente 

durante a vigência do primeiro convênio. Porém, o 

Comitê nunca conseguiu implementar um sistema de 

monitoramento eficiente. Não existe informação oficial 

sobre o percentual de alcance das metas, tampouco 

houve disponibilização online de informações sobre 

o plano. Foram identificados, contudo, resultados 

positivos em algumas áreas, nomeadamente na 

produção orgânica e na implantação de sistemas 

agroflorestais. 

7 Os resultados esperados pelo Plano ABC estadual eram: (1) Reabilitação de áreas de pastagens degradadas; (2) Adoção de iLPFs e SAFs em áreas 
antropizadas; (3) Ampliação do Sistema de Plantio Direto; (4) Ampliação de áreas com Fixação Biológica de Nitrogênio pelo uso de inoculantes; (5) 
Ampliação de áreas com Florestas Plantadas com ênfase em espécies nativas; (6) Melhoria do aproveitamento e do tratamento de dejetos animais; e (7) 
Ampliação de Sistemas Orgânicos de Produção e valoração do Extrativismo Sustentável Orgânico. O plano era também constituído por um oitavo pilar 
chamado “ações transversais”. 

8 Indicadores/metas iniciais foram definidos para o período de 2012/2015 e outros indicadores mais ambiciosos foram definidos para o período de 
2016/2020. Os indicadores/metas de 2016/2020 eram: (1) Recuperação de 500.000 ha de pastagens degradadas; (2) Implantação de 100.000 ha de iLPF 
e 150.000 ha de SAFs; (3) Manejo de 35.000 ha com SPD; (4) Cultivo de 27.500 ha com FBN; (5) Plantação de 200.000 ha de florestas; (6) Geração de 
3.695.625 Kw com metano e compostos orgânicos; (7) Certificar como orgânica uma área de 2.400 ha.

9 As instituições parceiras são: Faepa, Senar, Basa, Banco do Brasil, Sebrae, Adepará, Iterpa, Ufra, Emater, Embrapa, Ministério da Agricultura e Fetagri.
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Box 1: O Plano ABC e o Programa ABC Federal

Na COP-15 em Copenhague, em 2009, o governo brasileiro adotou a meta voluntária de 

reduzir as emissões de GEEs entre 36,1% e 38,9% até 2020. O compromisso brasileiro 

tinha sido formalizado meses antes na PNMC (Lei 12.187/2009). A PNMC estabeleceu o 

desenvolvimento de planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

e para a transição para uma economia de baixa emissão de carbono. Um desses planos 

foi lançado no ano seguinte pelo governo federal. O Plano Setorial de Mitigação e de 

Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa 

Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC), assumiu a meta de reduzir as emissões 

do setor agropecuário brasileiro entre 133 milhões e 166 milhões de toneladas até 2020. 

Regulamentado pelo Decreto 7.390/2010, o Plano ABC é composto por sete programas que 

representam as estratégicas eleitas como prioritárias para a consecução de seus objetivos: 

(1) Recuperação de Pastagens Degradadas; (2) Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) 

e Sistemas Agroflorestais (SAFs); (3) Sistema de Plantio Direto (SPD); (4) Fixação Biológica de 

Nitrogênio (FBN); (5) Florestas Plantadas; (6) Tratamento de Dejetos Animais; e (7) Adaptação 

às Mudanças Climáticas.

O Plano ABC tem abrangência nacional e foi complementado pelo Programa ABC, uma 

linha de crédito lançada também em 2010 pelo MAPA. Aprovada pela Resolução BACEN 

nº 3.896/2010, a linha oferece financiamento em condições mais favoráveis a produtores 

rurais em sete eixos prioritários: recuperação de pastagens degradadas (ABC Recuperação); 

implantação e melhoramento de sistemas orgânicos de produção agropecuária (ABC 

Orgânico); implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto “na palha” (ABC Plantio 

Direto); implantação e melhoramento de sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-

floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e de sistemas agroflorestais (ABC 

Integração); implantação, manutenção e melhoramento do manejo de florestas comerciais 

(ABC Florestas); adequação ou regularização das propriedades rurais à legislação ambiental, 

com medidas como recuperação da Reserva Legal (RL), de Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), recuperação de áreas degradadas e implantação e execução de planos de manejo 

florestal sustentável (ABC Ambiental); implantação de sistemas de tratamento de dejetos 

e resíduos provenientes de produção animal para geração de energia e compostagem 

(ABC Tratamento de Dejetos); implantação, melhoramento e manutenção de florestas de 

dendezeiro, prioritariamente em áreas produtivas degradadas (ABC Dendê); e estímulo ao uso 

da fixação biológica de nitrogênio (ABC Fixação).

Tendo em conta o baixo grau de execução das 

atividades, conclui-se que houve um baixo grau 

de institucionalização do plano. De acordo com 

os entrevistados, apesar de em tese contar com 

a participação de dezenas de instituições, apenas 

algumas delas mostraram dinamismo nas discussões 

nas fases em que o plano esteve ativo. Em muitos 

casos, a pouca capacidade do ponto focal em 

representar a sua instituição no Comitê Gestor 

contribuiu para o apagamento da relevância do 

plano e para a sua baixa institucionalização. No caso 

das poucas ações implementadas pelo plano (as 

capacitações de técnicos), foi mencionado também 

um baixo grau de internalização dos conhecimentos 

adquiridos pelas respectivas instituições.  

O Plano ABC teve problemas de durabilidade, com 

três fases distintas de implementação. Entre 2012 

e 2015 esteve inativo; entre 2015 e 2017 avançou 

com o primeiro convênio com o MAPA; entre 2018 

e 2020 ficou estagnado em decorrência de dois 

convênios que acabaram não sendo executados. A 

descontinuidade dos esforços de implementação 

prejudicou a durabilidade do plano, sendo as 
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mudanças políticas no governo estadual, mencionadas 

pelos entrevistados, um dos principais entraves, bem 

como a falta de pessoal dedicado à iniciativa.

Não existe nenhum estudo de impacto do Plano ABC 

Estadual. Contudo, nota-se que o Pará foi apenas o 

quarto estado da Amazônia em número de contratos 

de financiamento celebrados no âmbito do Programa 

ABC, no período entre 2011 e 2017, ficando atrás 

de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. No mesmo 

período, o estado ficou em décimo segundo lugar no 

total de contratos de financiamento do Programa ABC, 

em comparação com todos os estados brasileiros 

(Vendramini et al 2019). Um entrave citado pelos 

entrevistados foi a ausência de regularização fundiária 

para grande parte dos produtores paraenses, vez que 

este é um dos requisitos para acessar determinadas 

linhas de financiamento ABC. Outros desafios para 

aumentar o volume de recursos contratados no Pará 

consistem em capacitar técnicos de assistência rural 

e agentes financeiros, e aumentar a divulgação do 

Plano e do Programa ABC (Sousa et al 2015). Por 

fim, foi mencionada como entrave a ausência de um 

equivalente estadual do Programa ABC do governo 

federal. As instituições financeiras públicas do estado 

não criaram linhas de crédito específicas para o Plano 

ABC estadual, sendo as linhas de crédito do Programa 

ABC nacional a principal fonte de financiamento 

disponível para os produtores paraenses interessados 

em implementar tecnologias de agricultura de baixo 

carbono.

Plano Pará 2030

Histórico

O Pará 2030 – Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Pará (Decreto estadual n. 

1.570/2016) foi um programa lançado em 2016 com o 

objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável 

do estado. O Pará 2030 foi um plano ambicioso, 

desenhado para ser a estratégia econômica 

estadual de longo prazo.10 As metas anunciadas 

pelo governo11 como objetivos do plano foram: (1) 

alcançar crescimento econômico de 5,3% ao ano no 

estado, (2) gerar 3 milhões de empregos e (3) igualar 

o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do estado 

à média do país até o ano 2030. O plano assumiu 

também em alguns dos seus documentos internos 

a meta de atingir o desmatamento líquido zero até 

2030, em consonância com as declarações do então 

governador. 

O plano foi desenhado a partir de um estudo realizado 

pela consultoria McKinsey entre agosto de 2015 e o 

seu lançamento, em junho de 2016, que contou com 

consultas públicas e oficinas nas quais participaram 

representantes do governo, da academia e da 

sociedade civil para coletar sugestões e elencar 

prioridades. Esse estudo analisou as diversas cadeias 

produtivas existentes no estado para priorizar o 

fomento daquelas consideradas mais promissoras.12 

Essa consultoria custou cerca de 5 milhões de reais, 

custeados pela Fundação Roberto Marinho e pela 

empresa Hydro.13  A análise da Mckinsey elegeu 12 

cadeias produtivas prioritárias para o estado: (1) açaí, 

(2) agricultura familiar, (3) aquicultura e verticalização 

do pescado, (4) biodiversidade, (5) cacau, (6) 

internalização de compras, (7) floresta plantada, (8) 

grãos, (9) logística, (10) palma de óleo, (11) pecuária 

sustentável e (12) turismo e gastronomia. Dois setores 

foram posteriormente adicionados pelo estado a estas 

12 cadeias: (13) verticalização mineral e (14) manejo 

florestal. Para cada uma das cadeias prioritárias foi 

desenvolvido um plano de implementação através de 

oficinas, análise de estudos de caso internacionais, 

fóruns públicos e visitas técnicas. No total, o plano 

10A iniciativa foi incorporada no ano seguinte ao Programa Pará Sustentável (Decreto estadual n. 1.745/2017), que estruturou a estratégia de longo prazo 
do estado em quatro pilares, sendo o Pará 2030 o pilar econômico. Os outros três pilares foram o Pará Social, destinado ao desenvolvimento familiar 
e à inclusão social; o Pará Ambiental, direcionado à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente; e o Municípios Sustentáveis, para fazer a 
interlocução com os municípios. O Programa Pará Sustentável teve vida curta e foi descontinuado com a mudança de governo em 2018. 

11 As metas foram anunciadas pelo governo, porém não constam oficialmente no decreto que instituiu o plano.

12 A priorização foi feita com base em uma metodologia que levou em consideração: (1) o cálculo do potencial impacto de cada cadeia produtiva na 
receita e no PIB do Estado, avaliando o tamanho atual do mercado e do mercado em potencial em 2030; (2) uma classificação da lógica econômica de 
cada cadeia para o setor privado, onde cadeias que apresentavam um racional para investimento pelo setor privado e alguma vantagem competitiva por 
estarem localizadas no estado foram classificadas como possuindo lógica econômica “Alta”; cadeias com algum racional para investimento do setor 
privado mas sem vantagem competitiva por estarem no estado foram classificadas como possuindo lógica econômica “Mediana”; e cadeias sem racional 
claro para investimento pelo setor privado e sem vantagem competitiva por estarem no estado foram classificadas como possuindo lógica econômica 
“Baixa”.

13 Antes do estudo da Mckinsey houve também uma consultoria para elaborar os termos de referência, que foi financiada com recurso da USAID operado 
através do Imazon. 
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continha cerca de 70 iniciativas, 280 ações e 1400 

marcos de implementação. Essas ações foram 

também categorizadas por temas, sendo cinco deles 

eleitos como prioritários: (1) atração de investimento, 

(2) criação da marca Amazônia,14  (3) regularização 

ambiental, (4) regularização fundiária e (5) capacitação 

e formação. A execução do Pará 2030 não contou 

com recursos externos. A grande maioria das ações 

não implicou em custos operacionais ao estado, e os 

cerca de 10% de ações que implicavam em custos 

foram assumidas pelas respectivas secretarias ou 

conduzidas por meio de parcerias esporádicas. 

A gestão e o monitoramento das ações do 

Pará 2030 ficou a cargo do Sistema Integrado 

de Desenvolvimento Econômico, Social e 

Sustentabilidade do Estado do Pará (SIDESS), liderado 

pelo governador do estado.15  Foi instituída a Diretoria 

de Projetos Estratégicos dentro na Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração 

e Energia (SEDEME), como unidade de gestão 

do Programa Pará 2030, e definida uma equipe 

operacional de 9 pessoas, com dois representantes 

de 19 secretarias e outras instituições públicas, como 

o Banco do Estado do Pará (BANPARÁ). O Fórum de 

Desenvolvimento Sustentável foi instituído como a 

estrutura para assegurar transparência e participação 

da sociedade civil do plano.

Avaliação de Implementação

O Pará 2030 obteve alguns resultados importantes 

nos cerca de dois anos e meio em que foi 

implementado. Houve um esforço significativo por 

parte da Diretoria de Projetos Estratégicos em avançar 

na implementação das ações, o que inicialmente 

proporcionou ao plano um bom nível de fidelidade. 

É importante salientar que, ao contrário de outros 

planos implementados no Pará, as ações do Pará 2030 

eram essencialmente novas e adicionais ao trabalho 

ordinário já praticado pelos órgãos envolvidos. No 

primeiro ano de execução, destacam-se algumas 

ações concretas implementadas, como: (1) concessão 

de linhas de crédito especial do Crédito do Produtor 

(antes denominado Banco do Produtor) a pequenas 

indústrias de açaí; (2) a qualificação profissional de 

1.000 pessoas em 20 municípios paraenses; e (3) 

o lançamento do Simples Ambiental, uma iniciativa 

que facilitou a obtenção de licença ambiental por 

empreendimentos de baixo e médio impacto ambiental 

no estado. 

Contudo, levando em consideração a elevada ambição 

do Plano, a fidelidade da implementação foi baixa. No 

final de 2018, o governo apresentou um balanço final 

das atividades do Pará 2030, indicando resultados de 

execução das ações planejadas abaixo dos 50% em 

todas as categorias. Os melhores graus de execução 

foram observados nas áreas da Agricultura Familiar 

(38%) e da Verticalização Industrial e Atração de 

Investimentos (44%). Em sentido oposto, temos o 

Agronegócio (5%), a capacitação e formação para 

Ciência, Tecnologia e Informação (8%) e a Logística 

e Infraestrutura (0%) como áreas que obtiveram os 

resultados menos satisfatórios. Cabe salientar ainda o 

baixo grau de execução nas áreas do Licenciamento 

Ambiental (19%) e da Regularização Fundiária 

(15%). A inexistência de um orçamento próprio para 

implementar as ações e a dependência dos recursos 

das secretarias ou de parcerias pontuais foram citadas 

pelos entrevistados como fatores que dificultaram a 

execução. 

Ainda de acordo com os entrevistados, a 

institucionalização das ações implementadas foi 

prejudicada pelo curto período de vigência do plano 

e pelo fato de que a sua coordenação ficou sob a 

responsabilidade de uma Secretaria de Estado, a 

SEDEME. A maioria dos planos de ação para as 

cadeias produtivas continham ações transversais que 

precisavam ser executadas por outras Secretarias 

estaduais, as quais levaram cerca de um ano para 

internalizar as ações previstas no plano. Ao final de 

um ano, uma nova consultoria foi contratada para 

14 Foi contratada uma consultoria do Imaflora, que apresentou um modelo de marca focado nas cadeias da carne e do cacau chamada ParAmazônia. 
Porém, diferentes visões estratégicas entre governo e Imaflora inviabilizaram maiores avanços. 

15 Instituído originalmente como Sistema Integrado de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará (SIDE) pelo Decreto nº 1.353 de 15 de agosto 
de 2015. No ano seguinte e no contexto de lançamento do Pará 2030, o nome muda para Sistema Integrado de Desenvolvimento Econômico, Social e 
Sustentabilidade do Estado do Pará (SIDESS), por meio do Decreto n. 1572 de 29 de junho de 2016. Este mesmo decreto institui a criação do Fórum de 
Desenvolvimento Sustentável e abre a possibilidade de criação de conselhos para cada cadeia.



15Uma década de construção da agenda climática do Pará, Brasil

ajustar as ações às necessidades e aos interesses de 

cada Secretaria. Os entrevistados também indicaram 

que, considerando que as Secretarias possuem o 

mesmo nível de autoridade e estão todas igualmente 

subordinadas ao governador, a necessidade de uma 

Secretaria cobrar ações de outras era uma questão 

politicamente sensível, que dificultava uma melhor 

implementação e coordenação do plano. O plano foi 

visto como um projeto muito vinculado à SEDEME 

e ao seu secretário, com menor envolvimento do 

governador, o que prejudicou a sua total internalização 

em todas as esferas envolvidas. 

O Pará 2030 demonstrou também fraquezas em 

termos de participação da sociedade civil. De acordo 

com os entrevistados, o Fórum de Desenvolvimento 

Sustentável reuniu-se apenas duas vezes e ficou 

inativo na maior parte do tempo. O espaço de 

participação da sociedade civil passou a ser focado 

nos comitês representativos de cada cadeia produtiva, 

contudo também com participação reduzida. 

O Plano Pará 2030 possuiu baixa durabilidade, tendo 

sido lançado em 2016 e executado apenas até o 

final de 2018, quando houve uma troca no governo 

estadual. Com a mudança governamental, não 

houve equipe de transição e grande parte da equipe 

operacional da SEDEME ligada ao plano foi exonerada, 

pois eram servidores em cargos comissionados. 

Contudo, a maioria dos pontos focais eram servidores 

concursados que permaneceram no governo. Apesar 

da mudança política, algumas ações que faziam 

parte do Pará 2030 foram direcionadas para o 

programa Cadeias Prioritárias, atualmente coordenado 

pela SEDEME, ainda que não tenha sido lançado 

oficialmente pela nova administração. 

Apesar das fraquezas em vários critérios, o Pará 2030 

demonstrou um elevado grau de transparência na 

gestão pública. O foco em planejamento e na cultura 

de gestão de projetos é salientado como uma das 

grandes inovações do Pará 2030, que contou com 

acompanhamento através de ferramentas de gestão 

e da produção de documentos de monitoramento 

das ações previstas. Além disso, enquanto esteve no 

ar, o website da iniciativa divulgou informações de 

forma consistente sobre o plano e os seus progressos. 

Algumas informações se perderam no processo 

de transição governamental e com o desligamento 

do website, o que demonstra a fraca cultura de 

continuidade nas estruturas administrativas do estado. 

De acordo com os entrevistados, a maioria dos planos 

setoriais ainda são relevantes e podem ser facilmente 

atualizados e ajustados ao novo contexto.

Programa Municípios Verdes

Histórico

O Programa Municípios Verdes (PMV) foi a principal 

iniciativa do governo estadual dedicada à redução 

do desmatamento e da degradação florestal na 

última década. O PMV foi inspirado na experiência 

do município de Paragominas, que foi o primeiro 

município no Pará a sair, ainda em 2010, da lista 

de municípios prioritários do MMA para ações de 

comando e controle no quadro do PPCDAm (Whately e 

Campanilli). A significativa redução do desmatamento 

em Paragominas ocorreu através de um conjunto 

de iniciativas como o pacto local com a sociedade 

civil e os produtores, a implementação do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) e a capacitação municipal para 

a regularização ambiental, o que gerou interesse do 

governo do Estado em expandir o mesmo modelo 

para os demais municípios paraenses. O PMV foi 

transformado em programa de governo em 2011 

por meio do Decreto Estadual n. 54/2011, e a sua 

concepção baseou-se na ideia de que os municípios 

são a unidade administrativa mais efetiva para 

desenvolver ações de redução do desmatamento e 

regularização ambiental, dada a sua proximidade com 

as propriedades a serem regularizadas, a extensão 

territorial do Pará e a impossibilidade da presença da 

SEMAS em todos os municípios.

O PMV teve dois momentos distintos. Entre 2011 e 

2014, o programa foi implementado através de um 

projeto-piloto que englobava doze municípios no 

estado, tendo sido financiado com recursos da Climate 

and Land Use Alliance (CLUA) e do próprio governo 

estadual. Foi designado um Secretário Extraordinário 

de Estado para coordenação do Programa Municípios 

Verdes, diretamente vinculado à Casa Civil do 

Governo. O programa passou a contar também com o 

Comitê Gestor (COGES), responsável pelas decisões 

estratégicas e pelo plano de ação do programa. Com 

a aprovação em 2013 de financiamento do Fundo 

Amazônia, no valor total de R$ 88.809.805,64, dos 



16 Occasional Paper No. 29

quais R$ 75.296.569,12 foram provenientes de repasse 

do BNDES e R$ 13.513.536,52 de contrapartida do 

Governo do Estado,16 o maior valor já liberado para 

um projeto pelo Fundo, o PMV passou para um 

segundo momento, caracterizado pela expansão para 

outros municípios do estado. Com a chegada desse 

financiamento, além do COGES foi criado o Núcleo 

Executor do Programa Municípios Verdes (NEPMV) em 

2013, também vinculado à Casa Civil e responsável 

pela administração e execução financeira das ações 

do programa. Em 2015, a reforma administrativa 

vinculou o NEPMV à SEMAS, retirando-o da estrutura 

administrativa da Casa Civil, e em 2017 o cargo 

de Secretário Extraordinário para Coordenação do 

Programa Municípios Verdes foi tacitamente extinto, 

sem um ato normativo formal extinguindo o posto. 

Mesmo com essas mudanças, o PMV continuou sendo 

implementado pelo NEPMV na SEMAS.

A participação dos municípios no programa iniciava-

se com a celebração voluntária de um Termo de 

Compromisso com o MPF e/ ou de um Termo de 

Adesão ao programa diretamente com o PMV. Com 

a celebração desses instrumentos, os municípios se 

comprometiam a atingir um conjunto de objetivos, 

e em troca o PMV oferecia uma série de benefícios. 

Os compromissos assumidos pelos municípios 

incluíam: (a) a celebração de um pacto local contra 

o desmatamento e a promoção do desenvolvimento 

sustentável envolvendo a sociedade civil e lideranças 

locais; (b) a criação de um grupo de trabalho 

municipal de combate ao desmatamento ilegal ou 

de monitoramento ambiental; (c) a realização de 

verificações em campo dos focos de desmatamento 

ilegal e o repasse dessas informações à coordenação 

do PMV; (d) o atingimento e a manutenção da taxa 

anual de desmatamento abaixo de 40 km²; (e) a 

inclusão de mais de 80% da área cadastrável do 

município no CAR; e (f) o desenvolvimento de um 

sistema municipal de meio ambiente (Resolução 

COGES n. 01/2012). Em troca, o PMV previa 

os seguintes benefícios para os municípios que 

alcançassem as metas: suspensão dos embargos 

administrativos ambientais efetuados nos imóveis 

rurais situados em seu território; prioridade no 

recebimento de recursos públicos; apoio e capacitação 

para o fortalecimento da gestão ambiental municipal; 

prioridade nas ações de regularização fundiária; 

prioridade na destinação de investimentos em obras 

públicas; atividades para estruturação ou apoio do 

desenvolvimento econômico local sustentável, dentre 

outros (Resolução COGES n. 01/2012). Com os 

recursos do Fundo Amazônia, o programa ofereceu 

ainda assistência técnica (e.g. treinamentos para os 

servidores municipais sobre monitoramento remoto 

de desmatamento) e equipamentos para os Órgãos 

Municipais de Meio Ambiente (OMMAs) (veículos, 

GPS, computadores, etc.), como suporte para alcançar 

as metas propostas. Até o presente levantamento, 

132 dos 144 municípios no estado tinham aderido ao 

programa.

Avaliação de implementação

Em geral, o programa foi implementado como o 

planejado. Em 2013, o COGES reconheceu que os 

municípios de Paragominas, Dom Eliseu, Ulianópolis 

e Santana do Araguaia haviam cumprido as metas 

do PMV e estavam, portanto, aptos a receber os 

benefícios previstos (Portaria no 07/2013-PMV). Com 

a criação do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) Verde em 2012, os municípios 

cumpridores das metas do PMV passaram ainda a 

contar com uma fatia maior dos repasses do imposto 

(ver seção sobre avaliação do ICMS Verde). Além 

disso, uma vez verificado o cumprimento das metas, 

o COGES concedia aos municípios o certificado de 

“Município Verde”.

Com a chegada dos recursos do Fundo Amazônia para 

o PMV, os municípios que aderissem ao programa, 

firmassem o pacto local e se habilitassem para 

exercer a gestão ambiental municipal, passaram a 

receber treinamento e equipamentos, sem precisar 

atingir as demais metas do compromisso. A ideia 

era aparelhar os OMMAs para facilitar o alcance 

das outras metas substantivas do PMV, como a 

inscrição dos imóveis locais no CAR e a redução das 

taxas de desmatamento municipais. Esse incentivo 

permitiu, por exemplo, que 117 municípios do estado 

fossem habilitados para exercer a gestão ambiental 

municipal,17 podendo realizar o licenciamento 

ambiental de atividades rurais, dentre outras 

16 Fundo Amazônia, Programas Municípios Verdes: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Programa-Municipios-Verdes/ 

17 http://www.municipiosverdes.pa.gov.br/relatorios/rr_gestao_ambiental 

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Programa-Municipios-Verdes/
http://www.municipiosverdes.pa.gov.br/relatorios/rr_gestao_ambiental 
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atividades. O programa também contribuiu para a 

inscrição de imóveis rurais no CAR, que hoje abrange 

mais de 75% do território cadastrável no estado. Um 

resultado inesperado do PMV percebido positivamente 

pelos entrevistados foi a organização dos secretários 

municipais de meio ambiente para a formação do 

Fórum Permanente das Secretarias Municipais de 

Meio Ambiente (FOPESMMA), que passou a atuar 

como uma instância de articulação dos municípios 

para apresentarem demandas em conjunto ao governo 

estadual.

O programa teve uma institucionalização complexa 

no nível estadual. O fato de terem sido criados um 

cargo de Secretário Extraordinário, com gabinete 

na Casa Civil, e o NEPMV facilitou a execução 

administrativa e deu mais agilidade ao programa, 

porém criou uma estrutura paralela dentro do 

governo do estado, que por vezes colidia com a 

secretaria ordinária responsável pela pasta ambiental 

(SEMAS). Esse problema foi atenuado com a reforma 

administrativa de 2015, quando o NEPMV passou a 

fazer parte da estrutura administrativa da SEMAS. 

Tendo em conta que o programa é financiado por 

doadores externos ao Governo do Estado, ele foi 

implementado de forma relativamente contínua 

desde a sua criação. A necessidade de prestação de 

contas das ações executadas para o recebimento das 

parcelas do pagamento contribuiu para a continuada 

implementação do programa. O acompanhamento dos 

municípios continuou sendo realizado pelo NEPMV 

até o levantamento realizado por este estudo. O 

COGES continua formalmente constituído, ainda que 

sem a relevância e o nível de participação com os 

quais contava no passado, reunido pela última vez em 

dezembro de 2019, de acordo com o site do PMV. 

Apesar da bem sucedida implementação em geral, 

um estudo recente avaliou os impactos do PMV nas 

taxas de desmatamento dos municípios paraenses 

entre 2010 e 2014, concluindo que o programa não 

teve o efeito de reduzir o desmatamento para além 

da redução gerada pela implementação das políticas 

públicas federais em curso no mesmo período (Sills 

et al 2020). A tentativa de descentralização proposta 

pelo PMV pode não ter resultado em reduções 

quantificáveis do desmatamento nos municípios em 

decorrência de problemas na implementação e no 

desenho do programa, os quais podem ter impedido 

que os insumos e as atividades propostas pelo PMV 

fossem traduzidos nos resultados esperados.

Nesse sentido, os entrevistados mencionaram 

os seguintes desafios enfrentados durante a 

implementação do PMV. Primeiro, o aumento da escala 

de abrangência do programa, de 12 municípios do 

projeto-piloto para a maioria dos municípios do estado, 

foi um desafio. Apesar dos substanciais recursos 

financeiros e humanos aportados ao PMV, e das 

maiores facilidades administrativas proporcionadas 

pelo Secretário Extraordinário e pelo NEPMV, estender 

a iniciativa para mais de 100 municípios aumentou 

significativamente o volume de trabalho e retirou o 

foco dos municípios mais importantes para o combate 

ao desmatamento. Segundo, apesar de haver a 

classificação dos municípios em diferentes categorias, 

a implementação do programa focou no cumprimento 

das metas determinadas na Resolução n. 01/2012 do 

Comitê Gestor do PMV, que eram as mesmas para 

todos os municípios para a obtenção do certificado 

de “Município Verde”. Esta padronização da política 

estadual dificultou que houvesse uma customização 

estratégica de metas e ações prioritárias para atender 

às diferentes características dos municípios e, 

principalmente, que houvesse incentivos progressivos 

que premiassem esforços intermediários. Para muitos 

municípios, reduzir o desmatamento abaixo de 40km2 

como primeira meta tornou-se inviável e desestimulou 

os atores desses territórios a continuarem o esforço. 

Terceiro, alguns municípios foram mais receptivos ao 

modelo de participação proposto pelo PMV do que 

outros, devido a diferentes níveis de engajamento 

dos governos municipais e diferentes perfis dos 

produtores rurais locais. Mudanças nos governos 

municipais e nos gestores dos OMMAS também 

geraram a descontinuidade no progresso do PMV em 

alguns municípios, especialmente quando os técnicos 

capacitados pelo PMV não eram concursados e 

ocupavam cargos em comissão. Quarto, a ausência 

de participação efetiva do Instituto de Terras do 

Pará (ITERPA) nas discussões, no planejamento e na 

execução das ações. Por fim, a falta de integração 

dos órgãos federais, como o IBAMA e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

nas atividades do PMV dificultou o alcance das metas 

do programa em alguns períodos, na medida em que 

a regularização fundiária e ambiental de imóveis rurais 

dos municípios, depende, em grande parte, de ações 

desses órgãos federais.
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Programa de Regularização Ambiental

Histórico

O Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Pará 

foi criado em 2015 e detalha os passos necessários 

para que os proprietários e posseiros rurais possam 

adequar as suas propriedades ou posses às 

exigências do Capítulo XIII da Lei n. 12.651/2012 

(Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecida 

como Código Florestal). Na esfera federal, o PRA foi 

regulamentado pelo Decreto n. 7.830/2012, restando 

aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento 

dessa regulamentação através da edição de normas 

específicas que atendam às suas peculiaridades 

territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas 

e sociais. 

De acordo com o Código Florestal, o PRA é composto 

de 4 instrumentos – o CAR, o Projeto de Recuperação 

de Áreas Degradadas e/ou Alteradas (PRADA), o Termo 

de Compromisso e as Cotas de Reserva Ambiental 

(CRA), e a sua implementação depende de cinco 

etapas (ver box 4). Um dos principais benefícios18  

concedidos pelo Código Florestal aos proprietários e 

possuidores que aderirem ao PRA é a não autuação e 

a suspensão das sanções administrativas e penais por 

supressões irregulares de vegetação ocorridas antes 

de 22 de julho de 2008.19 

18 Tal benefício, previsto no art. 59, pars. 4º e 5º do Novo Código, foi criticado por potencialmente configurar uma “anistia” aos infratores da legislação 
ambiental, contudo teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, no julgamento conjunto das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42. 

19 Essa é a data da publicação do Decreto 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. 

Box 4: As Etapas do PRA

(1) Inscrição no CAR: O primeiro passo da regularização ambiental é a inscrição do imóvel 

rural no CAR, mediante a qual o proprietário ou possuidor apresentará ao órgão ambiental 

competente uma planta e o memorial descritivo do imóvel, contendo a indicação de suas 

coordenadas geográficas, bem como a localização dos remanescentes de vegetação 

nativa, das Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de uso restrito, das áreas 

consolidadas e, caso existente, da Reserva Legal (RL).

(2) Validação do CAR: O órgão competente analisará as inscrições no CAR para atestar a 

conformidade das declarações fornecidas pelo proprietário ou possuidor com a situação 

de fato do imóvel, podendo a autoridade ambiental solicitar outros documentos, dados e 

informações, ou retificações, conforme as pendências ou inconsistências identificadas. Ao 

fim desse procedimento serão identificados os passivos e os ativos ambientais existentes no 

imóvel.

(3) Elaboração de PRADA: Após a validação do CAR, os proprietários ou possuidores de 

imóveis rurais com passivo ambiental relativo às APP, RL e áreas de uso restrito poderão 

solicitar a adesão ao PRA para proceder à regularização ambiental do seu imóvel rural. Para 

aderir ao PRA, o produtor apresentará um PRADA definindo de que forma pretende eliminar 

os seus passivos ambientais. As opções são: promover a regeneração natural da vegetação 

nativa, recompor a área com plantio de espécies nativas e/ou exóticas nos termos permitidos 

pela legislação e, no caso da RL, promover a compensação dos passivos em outras áreas de 

vegetação nativa de mesma extensão, no mesmo bioma e, em regra, no mesmo estado. 

(4) Assinatura de Termo de Compromisso: Após a aprovação do PRADA pelo órgão 

ambiental competente, o proprietário ou possuidor assinará um Termo de Compromisso, 

comprometendo-se a regularizar a situação ambiental do imóvel nos prazos estipulados.
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Box 5. O CAR: uma inovação paraense

Em 2004, o governo do Pará adotou, através do Decreto n. 857/2004, o sistema da 

Licença Ambiental Rural (LAR), inspirado na experiência de Mato Grosso com a Licença 

Ambiental Única (LAU). Nesse sistema, o licenciamento de atividades agropecuárias em 

imóveis rurais dependia da apresentação pelo proprietário ao órgão ambiental estadual 

do georreferenciamento do imóvel, com a identificação da RL e das APPs, possibilitando 

o posterior cruzamento das coordenadas com dados de sensoriamento remoto de 

desmatamento (Pires e Ortega 2013). Não havendo irregularidades, a licença ambiental 

poderia ser emitida. No Pará, o Decreto estadual n. 2.593/2006 alterou o Decreto criador da 

LAR e, pela primeira vez, no estado e no Brasil, introduziu o conceito do Cadastro Ambiental 

Rural ou CAR, como etapa prévia obrigatória para a obtenção da LAR. Com a edição do 

Decreto estadual n. 1.148/2008, a inscrição do CAR passou a ser obrigatória no Pará para 

todos os imóveis rurais, independentemente de exercerem atividade rural economicamente 

produtiva ou necessitarem de licenciamento ambiental. Inicialmente, o CAR não teve ampla 

adesão dos proprietários e posseiros rurais paraenses, mas tal situação foi alterada com 

o advento do TAC da Carne, promovido pelo MPF a partir do final de 2009. A partir desse 

momento, o CAR e a LAR tornaram-se instrumentos comprobatórios da legalidade do 

gado comercializado, passando a ser exigidos pelos frigoríficos signatários do acordo dos 

pecuaristas fornecedores da cadeia produtiva da carne (Pires e Ortega 2013).

Avaliação de implementação 

O PRA ainda não foi implementado no Pará conforme 

o previsto, havendo um baixo grau de fidelidade em 

decorrência da lentidão no processo de validação do 

CAR e da baixa adesão dos produtores ao PRA no 

estado. Apesar de cerca de 75% das propriedades 

rurais no Pará estarem cadastradas no CAR, ainda 

não houve uma estratégia de validação em massa 

das inscrições realizadas; consequentemente, a 

adesão ao PRA não avançou (ValidaCAR 2019). De 

acordo com levantamento interno da SEMAS, apenas 

aproximadamente 5% das inscrições do CAR no 

estado foram validadas até o momento. Um estudo 

realizado por organizações não governamentais 

mostrou que em 2019 existiam 35 profissionais 

envolvidos na análise de CAR nas SEMAS, divididos 

em vários cargos, principalmente engenheiros 

agrônomos, florestais e ambientais (ValidaCAR 2019). 

Além dos núcleos regionais de Regularidade Ambiental 

nos munícipios de Santarém, Itaituba, Altamira, 

Marabá, Paragominas e Redenção, quatro setores da 

SEMAS estão empenhados nessa agenda: a Diretoria 

de Ordenamento, Educação e Descentralização da 

Gestão Ambiental (DIORED); a Coordenadoria de 

Ordenamento e Descentralização da Gestão Ambiental 

(COMAM); a Gerência de Articulação e Adequação 

Ambiental (GEAR); e a Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DTI). 

Uma das razões apontadas pelos entrevistados para o 

baixo nível de validação foi a falta de estratégias claras 

de priorização para a análise em massa das inscrições 

do CAR no estado, sendo a principal estratégia até 

2019 uma abordagem “reativa”, passando para a 

validação os cadastros que possuem processo de 

licenciamento tramitando no órgão (Crisostomo 

e Machado 2019). Outras duas razões apontadas 

foram de carácter técnico. Primeiramente, a migração 

dos dados do Sistema Integrado de Monitoramento 

e Licenciamento Ambiental (SIMLAM) – sistema 

original criado pelo Pará em 2006, onde eram feitas 

as inscrições no CAR – para o Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural (SICAR), cuja criação foi 

determinada em 2012 pelo Código Florestal, para 

unificar os sistemas de todo o Brasil, foi complexa 

e só terminou em 2018. Em segundo lugar, a 

disponibilização do módulo de análise “dinamizada” 

do CAR pelo SFB, o qual pretende substituir total 

ou parcialmente a análise manual dos cadastros, 
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ainda não foi efetivada.20  Na análise dinamizada, 

a verificação das informações prestadas pelos 

proprietários no momento da inscrição no CAR é feita 

automaticamente, mediante o cruzamento destas 

com várias bases de dados à disposição dos órgãos 

ambientais (propriedades adjacentes inscritas no 

CAR, mapas das unidades de conservação estaduais 

e federais, das terras indígenas e quilombolas, 

dados do Programa de Monitoramento da Floresta 

Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), etc.). 

O cruzamento das informações automaticamente, 

acusando eventuais sobreposições entre imóveis e 

áreas protegidas, bem como os passivos e os ativos 

ambientais existentes na propriedade analisada, 

aceleraria o processo de análise manual. Outro entrave 

é a falta de participação do ITERPA e do INCRA 

no processo de validação, visto que a SEMAS não 

possui competência para resolver conflitos fundiários 

provenientes de sobreposições de propriedades e 

posses documentadas.

De acordo com o fluxograma do PRA produzido pela 

SEMAS,21  a análise do CAR atualmente compreende 

a verificação de: (1) documentação da propriedade; 

(2) sobreposições com outras propriedades privadas 

e com áreas de uso especial, como unidades de 

conservação, terras indígenas e quilombolas; (3) 

servidão administrativa; e (4) cobertura do solo, com 

localização das APPs e RL. O tempo médio desse 

procedimento é de 3 dias, mas varia de acordo 

com a complexidade de cada cadastro (ValidaCAR 

2019). Para se ter uma ideia do tamanho do desafio 

da validação, podemos estimar que para validar os 

aproximadamente 250 mil cadastros do estado serão 

necessários cerca de 85 anos.22  Além disso, a adesão 

ao PRA continua sendo um problema. De acordo com 

levantamento interno da SEMAS em 2020, de todos 

os CARs validados no estado apenas 115 passaram 

para a assinatura do Termo de Compromisso e adesão 

ao PRA. Para além dos entraves da validação do CAR 

e da adesão ao PRA, o monitoramento do acordo 

assinado pelo proprietário foi apontado como outro 

desafio, e ainda não existe um procedimento definido 

pela SEMAS para tanto.

De acordo com os entrevistados, o sucesso da 

adesão dos produtores ao PRA depende ainda da 

implementação dos instrumentos da compensação 

da reserva legal e das cotas de reserva legal. Esses 

instrumentos pressupõem a regularização fundiária 

dos proprietários com excedentes de reserva legal 

e a disponibilização do “Módulo CRA” no SICAR 

pelo SFB para que sejam uma opção viável e útil 

ao proprietário que tenha aderido ao PRA. Os 

produtores entrevistados mencionaram que a opção 

de regeneração natural para a recomposição da 

RL e das APPs não é atraente, visto que acarreta a 

perda de áreas produtivas, sendo a compensação 

vista como a opção mais vantajosa. Ademais, os 

proprietários têm poucos incentivos para buscar a 

utilização desses mecanismos de flexibilização, tendo 

em vista a pouca cobrança de licença ambiental e 

regularização ambiental pela SEMAS e pelos OMMAs. 

Logo, a ausência e a fragmentação da implementação 

dos instrumentos previstos na legislação resultam na 

diminuição de sua utilização pelos proprietários para 

regularizarem suas propriedades.

Apesar de todas as dificuldades com a fidelidade 

da implementação, o PRA foi normatizado pelo 

governo estadual e faz parte dos serviços prestados 

regularmente ao público pela SEMAS, o que 

demonstra um nível elevado de institucionalização 

interna. Existe uma unidade administrativa na SEMAS 

primordialmente dedicada ao tema, a Secretaria 

Adjunta de Gestão e Regularidade Ambiental 

(SAGRA), com um volume significativo de recursos 

humanos e financeiros disponíveis. Por fim, o PRA 

não tem mostrado problemas de durabilidade ou 

sustentabilidade, sendo um programa ordinário do 

estado desde 2015, não tendo sido afetado por 

mudanças na administração estadual. Em razão de ser 

um programa que deve obrigatoriamente ser oferecido 

pelos órgãos ambientais competentes por força do 

Código Florestal, deve durar até que todo o passivo 

ambiental existente em propriedades rurais no estado 

seja identificado e regularizado.

20 O Pará foi um dos estados escolhidos como projeto-piloto para a implementação da análise dinamizada; contudo, o módulo ainda não foi 
disponibilizado pelo SFB.

21 http://sistemas.semas.pa.gov.br/pra/consultaPublica/static/publicacoes/fluxograma-pra.pdf 

22 http://sistemas.semas.pa.gov.br/pra/consultaPublica/static/publicacoes/fluxograma-pra.pdf

http://sistemas.semas.pa.gov.br/pra/consultaPublica/static/publicacoes/fluxograma-pra.pdf 
http://sistemas.semas.pa.gov.br/pra/consultaPublica/static/publicacoes/fluxograma-pra.pdf
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TAC da Carne 

Histórico

O Termo de Ajuste de Conduta, conhecido como TAC 

da Carne, é um acordo assinado por 30 frigoríficos no 

Pará, que representam cerca de 90% da capacidade 

de abate do estado. Ele gerou enorme expectativa por 

envolver os principais atores da cadeia produtiva da 

pecuária, apontada como a maior responsável pelo 

desmatamento na Amazônia. A adesão ao acordo 

possibilitava a suspensão de ações ajuizadas pelo 

MPF contra os frigoríficos (ver box 5). Em troca, os 

signatários se comprometeram a não comprar gado 

que tivesse origem em propriedades: (1) desmatadas 

após outubro de 2009; (2) embargadas pelo IBAMA; 

(3) constantes na lista de áreas com denúncias 

de trabalho escravo ou análogo à escravidão, do 

Ministério do Trabalho; (4) sobrepostas a unidades 

de conservação, terras indígenas e quilombolas; (5) 

sem CAR; e (6) sem Guia de Trânsito Animal (GTA). O 

cumprimento dos TACs passou a ser monitorado por 

auditorias independentes nas compras dos frigoríficos 

signatários.

Box 6: A origem do TAC da Carne

Em 2009, uma investigação do MPF do Estado do Pará e uma campanha do Greenpeace 

expuseram a conexão entre o avanço da pecuária na Amazônia e o desmatamento ilegal 

(Greenpeace 2009). Com bases nas apurações da investigação, o MPF ingressou com ações 

judiciais embargando os frigoríficos do estado por comprarem gado de origem ligada a 

desmatamento. Em maio de 2009, foram ajuizadas 20 ações contra 34 réus, com pedidos de 

pagamento de indenizações no total de 2 bilhões de reais por danos ambientais causados 

pelas suas atividades. 69 empresas receberam uma notificação do MPF para não comprarem 

carne proveniente de áreas desmatadas sob pena de serem consideradas corresponsáveis 

pelos danos ambientais. Como consequência da ação do MPF, grandes varejistas como 

Walmart, Pão de Açúcar e Carrefour suspenderam contratos com os frigoríficos acionados, o 

que gerou grande impacto econômico para o setor. Outro exemplo dos impactos sentidos foi 

o cancelamento de um contrato de financiamento da International Finance Corporation (IFC), 

no valor de 90 milhões de reais, com o frigorífico Bertin. Tal comoção levou o primeiro TAC a 

ser assinado em junho de 2009 pela Bertin, seguido pelos demais principais frigoríficos que 

atuam no estado, incluindo JBS, Minerva e Marfrig.

Avaliação de implementação

A implementação do TAC foi bastante lenta, havendo 

um atraso de quase quatro anos na auditoria prevista 

para o primeiro ano do acordo, a qual deveria ter 

sido realizada em 2010 e foi realizada somente no 

final de 2013 (Barreto e Gibbs 2015). Durante esses 

primeiros anos, o governo do Estado teve um papel de 

protagonismo no monitoramento do cumprimento dos 

TACs, e contratou a primeira auditoria independente 

com recursos obtidos junto ao Banco Internacional 

de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) (SEMAS 

2012). Contudo, essa auditoria foi uma iniciativa piloto 

para desenvolver uma metodologia para a verificação 

do cumprimento dos termos do TAC, incluindo apenas 

três frigoríficos signatários (Barreto e Gibbs 2015). Os 

resultados não foram utilizados pelo MPF para aplicar 

sanções.

Após anos de indefinição e de várias reuniões com 

o setor privado e empresas de auditoria, o MPF 

determinou que os frigoríficos deveriam arcar com 

os custos das auditorias anuais. Com as mudanças 

na coordenação do PMV, abordadas em seções 

anteriores, o governo estadual gradualmente deixou 

de participar ativamente do monitoramento do TAC. 

As primeiras auditorias diretamente suportadas pelos 

frigoríficos foram realizadas no período de 2016-
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2017, e os resultados foram divulgados pelo MPF em 

2018. Nessa ocasião, os frigoríficos auditados foram 

ranqueados de acordo com a porcentagem de carne 

comprada proveniente de áreas desmatadas. O MPF 

considerou satisfatório o desempenho de frigoríficos 

que firmaram o TAC e tiveram até 30% de compras 

irregulares, optando por não tomar medidas contra 

os frigoríficos auditados que obtiveram resultados 

nessa faixa e por permitir que as próximas auditorias 

dessas empresas fossem realizadas por amostragem 

nas compras efetuadas. Os frigoríficos que assinaram 

o TAC e apresentaram mais de 30% de compras 

irregulares na auditoria foram notificados de que teriam 

que fazer a próxima auditoria em 100% das compras 

realizadas (Mengardo 2018). Nenhum frigorífico sofreu 

as sanções financeiras previstas no TAC em casos de 

descumprimento do acordo. 

A decisão do MPF de não aplicar as sanções 

previstas no TAC a nenhum frigorífico signatário 

gerou insatisfação entre frigoríficos com altos níveis 

de adequação e entre entidades que monitoram o 

cumprimento do acordo (Mengardo 2018). Segundo 

esses atores, a atitude do MPF beneficiaria empresas 

que não alcançaram o nível esperado de adequação, 

ao passo que empresas que se adequaram 

completamente não foram recompensadas, criando 

assim um incentivo para que o nível de adequação 

diminua ou deixe de aumentar no futuro. O MPF 

justificou a decisão afirmando que a punição ficaria 

reservada para empresas que não assinaram o TAC e 

que não passaram por auditoria, argumentando que 

caberia ao mercado recompensar as empresas com os 

melhores resultados (Wenzel 2019). Além disso, o MPF 

enviou informações ao IBAMA sobre os frigoríficos que 

não apresentaram auditoria, sugerindo que o órgão 

fiscalizasse tais empresas.

O nível de institucionalização externo do TAC 

é moderado. A realização de auditorias para o 

monitoramento do acordo só foi incorporada nos 

últimos quatro anos pelos signatários e pelo MPF, 

havendo ainda um número expressivo de signatários 

que não realizaram auditoria. Por outro lado, os 

frigoríficos passaram a arcar com os custos das 

auditorias independentes, e o monitoramento dos 

acordos passou a não gerar grande dispêndio 

de recursos públicos. Contudo, o nível de 

institucionalização interno do TAC é elevado, uma 

vez que o MPF demonstra ter assumido totalmente a 

agenda. 

Como resposta às evidências de “lavagem” ou 

“esquentamento” de gado (ver box 7), o MPF criou 

novas regras para as auditorias de 2019. O órgão 

determinou um teto para o número de cabeças de 

gado que poderiam plausivelmente ser vendidas por 

propriedade, devendo os frigoríficos suspeitarem 

de fazendas que vendam quantidades de gado 

incompatíveis com as suas capacidades, e avaliarem 

mais profundamente casos nos quais a situação 

suspeita seja observada. A exigência, contudo, não foi 

cumprida pelas auditorias de 2019, mas permanece 

para as auditorias de 2020 (Wenzel 2019). O MPF 

determinou, ainda, para as auditorias de 2020, que os 

frigoríficos que tiveram mais de 20% das compras de 

gado irregulares na auditoria de 2019 devem analisar 

todas as compras na auditoria seguinte (Wenzel 2019). 

A questão dos fornecedores indiretos e da falsificação 

ou adulteração de CAR permanece sem solução 

definitiva nas auditorias (ver Box 7). 
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Box 7. Falhas no monitoramento do TAC da Carne

As experiências com as primeiras auditorias e estudos realizados sobre os impactos do TAC 

revelaram três tipos de brecha que enfraquecem a implementação dos acordos (Barreto e 

Gibbs 2015), não sendo detectadas pelas auditorias:

(1) Fornecedores indiretos: não há mecanismos no TAC que permitam o monitoramento dos 

fornecedores indiretos. Um mesmo animal pode passar por diversas fazendas ao longo da 

vida durante as fases de cria, recria e engorda, mas nos termos do TAC o frigorífico confere a 

adequação ambiental apenas da última fazenda pela qual o boi passou antes do abate. 

(2) Falsificação ou adulteração do CAR: os fornecedores podem adulterar ou falsificar o 

CAR apresentado aos frigoríficos. Uma vez que o CAR é um documento auto declaratório e 

cujo registro foi validado por poucos imóveis no estado, os proprietários podem excluir uma 

área desmatada ilegalmente de suas declarações, evitando que polígonos eventualmente 

embargados por desmatamento ilegal sejam incluídos nas listas de monitoramento de áreas 

embargadas consultadas pelos frigoríficos. 

(3) “Lavagem” ou “Esquentamento” do gado: ocorre quando o animal é criado em uma área 

irregular e transferido para uma propriedade regularizada antes da venda para o frigorífico, 

camuflando a procedência do animal.

O TAC da pecuária tem demonstrado bastante 

durabilidade. Dez anos após o seu início, apesar 

dos desafios enfrentados, continua sendo uma 

iniciativa ativa e relevante. Estudos realizados sobre 

os impactos do TAC revelam que os acordos de 

fato reduziram a compra pelos frigoríficos de gado 

proveniente de áreas desmatadas, ainda que os 

impactos nas taxas de desmatamento não tenham 

sido grandes (Gibbs et al 2016, Alix-Garcia e Gibbs 

2017). Recentemente, o MPF firmou uma parceria com 

o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

(IMAFLORA) para elaborar um protocolo unificado 

para a realização das auditorias, com o objetivo de 

padronizar ao máximo os métodos e procedimentos 

utilizados pelos auditores independentes, criando 

critérios que possibilitem que todos os frigoríficos 

sejam avaliados e tratados da mesma forma (MPF 

2020). A Câmara Técnica de Auditoria (CTA), que 

passará a apoiar o monitoramento do TAC pelo MPF, 

está atualmente em processo de estruturação. O 

protocolo unificado e a CTA devem ser desenvolvidos 

e implementados entre julho de 2020 e dezembro de 

2021. 

Protocolo Verde de Grãos

Histórico

O Protocolo de Responsabilidade Socioambiental 

da Cadeia Produtiva dos Grãos do Estado do Pará, 

conhecido como “Protocolo Verde de Grãos”, foi 

lançado em 2014 com a finalidade de evitar que 

os grãos produzidos e comercializados no estado 

fossem oriundos de áreas ilegalmente desmatadas. 

O protocolo é resultado de uma parceira entre o 

MPF, o Governo do Pará, empresas produtoras e 

comercializadoras de grãos, e entidades do setor 

produtivo. Ele define critérios e diretrizes para as 

transações comerciais de compra e venda de grãos, a 

fim de eliminar da cadeia produtiva grãos provenientes 

de áreas de desmatamento ilegal. 

A adesão ao Protocolo é voluntária, e a formalização 

do acordo foi feita através de um TAC entre os 

diversos signatários com o MPF. Ao todo, assinaram 

o protocolo 28 empresas que se comprometeram 

a adquirir grãos somente de imóveis ou produtores 

rurais que: (1) estiverem inscritos no CAR, (2) emitam 
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a Nota Fiscal de compra; (3) não estejam na lista 

de áreas embargadas pelo IBAMA e pela SEMAS; 

(4) não figurem na lista de áreas com denúncias 

de trabalho escravo ou análogo à escravidão do 

Ministério do Trabalho; (5) não tenham incorrido 

em supressão irregular de vegetação depois de 22 

de julho de 2008; e (6) não estejam localizados em 

áreas sobrepostas a unidades de conservação, terras 

indígenas ou quilombolas. Além disso, os signatários 

deverão verificar a proporcionalidade entre a produção 

ofertada pelo produtor e a capacidade de produção 

da área, evitando a aquisição de grãos oriundos de 

áreas embargadas, mas que são comercializados por 

áreas regulares, mediante o artifício conhecido como 

“esquentamento” da produção. 

Em 2017 foi acrescentado um novo critério ao 

protocolo: que o imóvel rural não seja objeto de Ação 

Civil Pública para reparação ou indenização por 

dano ambiental movida pelo MPF ou demais órgãos 

com legitimidade para tanto, conforme divulgação 

a ser feita na página oficial na internet do Projeto 

Amazônia Protege, do MPF.23 Em relação à Moratória 

da Soja, que proíbe a compra de soja proveniente de 

desmatamento legal e ilegal,24 nota-se que o protocolo 

proíbe apenas a compra de soja de propriedades 

desmatadas ilegalmente. Por outro lado, o documento 

inclui várias outras obrigações aos signatários, 

enquanto a Moratória da Soja é focada em uma única 

obrigação: a vedação de compra de soja de áreas 

desmatadas.

Para o monitoramento do acordo, foi criado o Comitê 

Gestor do Protocolo, com participação paritária 

entre membros do setor privado e do setor público. 

O principal instrumento de monitoramento das 

obrigações é a realização de auditorias independentes 

anuais nas compras de grãos realizadas pelos 

signatários. 

Avaliação de implementação

A implementação do Protocolo Verde foi lenta e não 

totalmente de acordo com o previsto, sendo, portanto, 

considerada com médio grau de fidelidade. Houve 

um atraso na condução das primeiras auditorias 

independentes, os principais instrumentos do acordo, 

as quais foram realizadas pela primeira vez no período 

de 2017-2018. O atraso ocorreu porque nos dois 

primeiros anos de implementação do protocolo a 

prioridade do Comitê Gestor foi trazer novas adesões 

de signatários para o fortalecimento do instrumento e 

aprovar o primeiro Termo de Referência para que as 

auditorias pudessem ser realizadas. Além disso, houve 

uma mudança de liderança do MPF no Protocolo, com 

a transferência do procurador responsável pelo acordo 

para a Procuradoria Geral da República em Brasília.

Os resultados das primeiras auditorias só foram 

divulgados pelo MPF em 2019. Das 28 empresas 

signatárias do Protocolo, 12 realizaram a auditoria, 

1 ainda estava em processo de auditoria quando 

da apresentação dos resultados, e 15 empresas 

não realizaram a auditoria. O MPF enviou ofício 

às empresas signatárias que não apresentaram 

auditoria, requerendo que o façam imediatamente ou 

apresentem justificativa, e encaminharam a situação 

para o Comitê Gestor do Protocolo decidir acerca 

da suspensão das empresas infratoras caso não 

contratem auditoria ou não ofereçam justificativa. 

Conforme as informações divulgadas pelo MPF, 

em relação às 12 empresas que apresentaram 

auditoria, 80,36% do volume da produção total 

auditada foi considerado em conformidade com 

os termos do Protocolo Verde de Grãos, enquanto 

19,64% do volume apresentou inconformidades. 

A principal inconformidade detectada (69,63% do 

volume da produção com inconformidades) foi a 

verificação de propriedades com comercialização 

acima da capacidade permitida, revelando indícios 

de “esquentamento”. As demais inconformidades 

apontadas foram: imóveis arrendados sem 

comprovação de conformidade (9,95%), imóveis sem 

CAR (9,71%), imóveis com desmatamento ilegal após 

22 de julho de 2008 (5%), imóveis embargados pelo 

IBAMA (3,21%) e imóveis embargados pela SEMAS 

(0,58%). Não foi detectado nenhum volume de grãos 

produzido em imóveis sobrepostos a unidades de 

conservação, terras indígenas ou quilombolas, nem 

em imóveis inclusos na lista de trabalho degradante ou 

análogo à escravidão do Ministério do Trabalho. 

23 www.amazoniaprotege.mpf.mp.br

24 A Moratória da Soja inicialmente utilizou a data de 24 de julho de 2006 para marcar o limite de desmatamento admitido pelo acordo. Com o advento do 
Código Florestal de 2012, a data de corte passou a ser 22 de julho de 2008.

http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br
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As 9 empresas que apresentaram mais de 80% do 

volume de grãos comercializados dentro das regras 

tiveram a sua performance considerada satisfatória 

pelo MPF e poderão realizar a próxima auditoria por 

amostragem. Contudo, apenas as empresas que 

tiveram 100% de atendimento na auditoria foram 

autorizadas a apresentar 50% das notas fiscais para 

o próximo ciclo de avaliação. As 3 empresas que 

apresentaram menos de 80% de conformidade do 

volume comercializado tiveram a sua performance 

considerada insatisfatória e terão que realizar a 

próxima auditoria em 100% do volume de grãos que 

comercializarem no ano. O MPF não impôs sanções 

a nenhuma das empresas, seja as que apresentaram, 

seja as que não apresentaram auditoria, o que não 

agradou as empresas que atingiram alto grau de 

conformidade. O órgão, por sua vez, solicitou ao 

IBAMA que fiscalizasse as empresas do setor que não 

fazem parte do acordo e não apresentaram auditorias 

e também enviou ofício para que comparecessem ao 

MPF para apresentar informações.

O Protocolo Verde de Grãos apresentou um 

moderado nível de institucionalização externa. O 

Comitê Gestor do Protocolo está operacional e tem 

sido reunido frequentemente, com uma média de 

3 a 4 reuniões anuais. As auditorias são custeadas 

pelas próprias empresas, então o monitoramento do 

acordo não requer recursos públicos significativos. 

O acompanhamento do protocolo pelo governo do 

estado tem sido realizado continuamente, embora 

tenha perdido folego com a extinção da Secretaria 

Extraordinária do PMV. O acordo tem potencial 

para ser durável e continua vigente por prazo 

indeterminado.  O segundo ciclo de auditorias já está 

em andamento e abrange o período das duas últimas 

safras (2018-2020), com previsão de entrega dos 

relatórios finais para outubro de 2020.

TAC da Madeira

Histórico

O TAC da Madeira foi assinado em novembro de 2014 

entre a SEMAS, o IBAMA e o MPF, com o objetivo 

de conter irregularidades na extração de madeira 

em território paraense. Ao contrário do que ocorre 

na cadeia da carne e dos grãos, os atores da cadeia 

produtiva da madeira (produtores, serrarias, indústria 

de imóveis, construção civil, etc.) são muito mais 

numerosos e pulverizados no território do estado. Por 

tal motivo, o MPF observou que seria inviável firmar 

um TAC com todos os atores, ou até mesmo com 

apenas uma categoria de atores da cadeia da madeira. 

A proposta do MPF foi então focar no aprimoramento 

dos sistemas de rastreabilidade estadual e federal 

para tentar corrigir as vulnerabilidades que permitem 

as diversas fraudes na produção e comercialização da 

madeira (ver box 8).

O acordo previa obrigações para que a SEMAS e o 

IBAMA tomassem medidas para melhorar o sistema 

de monitoramento e a fiscalização do setor madeireiro 

no Pará, com inovações no sistema de controle e a 

adoção de filtros para barrar operações ilegais. 
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Box 8: As fraudes relacionadas aos sistemas de rastreabilidade da madeira

A produção, o transporte e a comercialização de produtos madeireiros no Brasil são 

controladas por dois sistemas de rastreamento oficiais: o Sistema DOF (Documento de 

Origem Florestal) e o SISFLORA (Sistema de Comercialização de Transporte de Produtos 

Florestais), este nos Estados do Pará e de Mato Grosso. Os sistemas são semelhantes e 

tem como objetivo cobrir todas as fases da produção da madeira (extração, transporte, 

processamento e comercialização), possibilitando o rastreamento da legalidade do produto 

desde a sua origem. Na operacionalização desses sistemas podem ser cometidos três tipos 

de fraudes (Costa et al 2017, Brancalion et al 2018): 

(1) Extração ilegal e roubo de madeira: inclui atos como extrair madeira sem licença 

ambiental, extrair volumes de madeira maiores dos que são permitidos pela licença ambiental, 

e extrair espécies de madeira diferentes daquelas permitidas pela licença;

(2) Fraudes na documentação: inclui transgressões como obter licença para áreas que 

nunca foram manejadas, criando créditos para “lavagem” de madeira ilegalmente extraída de 

outras áreas; adulterar os inventários florestais para inflar o número de espécies madeireiras 

mais valiosas autorizadas pelo plano de manejo; inflar as taxas de conversão nas serrarias 

para criar mais créditos do que seria possível obter na realidade; e adulterar os documentos 

emitidos pelos sistemas de rastreabilidade, o que é possível apenas com o envolvimento de 

servidores dos órgãos ambientais competentes; e 

(3) Irregularidades operacionais nas áreas de manejo, nas serrarias ou entre 
consumidores: inclui operação sem licença ambiental, infrações das legislações trabalhista 

(e.g. utilização de trabalho análogo ao de escravo) e tributária.

O acordo incluía medidas de caráter essencialmente 

técnico a serem adotadas, sendo desdobradas em 

18 obrigações dirigidas à SEMAS e em 4 obrigações 

atribuídas em conjunto ao IBAMA e à SEMAS.25 Os 

compromissos mais importantes assumidos pela 

SEMAS eram: (1) a integração entre o SIMLAM e o 

SISFLORA, visando tornar impossível que empresas 

com licenças emitidas pela SEMAS, vencidas ou com 

emissão fraudulenta constatada, pudessem operar 

através do SISFLORA ou operar em volume acima 

do autorizado; (2) o recadastramento extraordinário 

do Cadastro de Exploradores e Consumidores de 

Produtos Florestais (CEPROF), com a exclusão do 

cadastro daqueles que não atenderem ao prazo 

concedido; e (3) a utilização do Sistema Nacional de 

Controle da Origem Florestal (SINAFLOR) no âmbito 

estadual, promovendo a integração dos dados 

de autorizações que envolvam a exploração ou o 

plantio de matéria-prima florestal por intermédio de 

webservices atinentes ao que estabelecer o IBAMA.

Avaliação de Implementação

O TAC da Madeira foi parcialmente implementado 

de acordo com o desenho original, apresentando 

grau médio de fidelidade e institucionalização. Em 

2017, foi realizada uma perícia pela Secretaria de 

Apoio Pericial do MPF para analisar o cumprimento 

dos termos do TAC. A perícia concluiu que, das 18 

25 As obrigações em conjunto eram: (1) Realizar a fiscalização da atividade madeireira, com planejamento das suas prioridades fiscalizatórias com base 
em critérios objetivos e impessoais; (2) A elaboração de manual de fiscalização, com indicação de metodologia unificada para fiscalização de campo, 
tanto em planos de manejo como em empresas de industrialização de madeira; (3) A adoção de medidas cabíveis para promover e manter a integração 
entre o DOF e o SISFLORA no Pará; e (4) Disponibilizar na internet os autos de infração lavrados em até 5 dias após a lavratura.
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obrigações atribuídas à SEMAS pelo TAC, 8 foram 

cumpridas, 7 foram descumpridas e três foram 

cumpridas parcialmente pelo órgão. Das 4 obrigações 

atribuídas em conjunto ao IBAMA e à SEMAS, 2 foram 

parcialmente cumpridas e 2 foram descumpridas. A 

maioria das obrigações descumpridas diziam respeito 

a medidas de cooperação entres os dois órgãos, seja 

no planejamento da fiscalização, seja na necessidade 

de integração dos sistemas de rastreamento da 

madeira. 

De acordo com os entrevistados, o grande desafio 

na implementação do TAC da Madeira foi alcançar 

uma efetiva coordenação e cooperação entre as 

atuações do IBAMA e da SEMAS no monitoramento 

da cadeia da madeira, o que indica um baixo grau 

de institucionalização externa dos compromissos. 

Em reuniões realizadas entre o IBAMA, a SEMAS e 

o MPF em 2016, por exemplo, o IBAMA manifestou 

insatisfação com a substituição do SISFLORA 1.0 

pela versão 2.0 pela SEMAS, o que teria resultado 

no encerramento das movimentações no primeiro 

sistema ao lançar o segundo, sem, contudo, vincular 

previamente o SISFLORA 2.0 ao Sistema DOF do 

IBAMA. Dentre outras medidas, o SISFLORA 2.0 

integrou o SIMLAM ao SISFLORA, o que era uma 

das obrigações do TAC atribuída à SEMAS. O grau 

de institucionalização interna do acordo pelo MPF 

foi moderado, não tendo o órgão criado mecanismos 

de monitoramento equivalentes aos dos outros 

TACs. O monitoramento do acordo foi realizado 

pelo MPF dentro do Procedimento Administrativo 

n. 1.23.000.003098/2014-19. Tal como os demais 

TACs, os recursos públicos necessários para o 

monitoramento das ações não foram volumosos, 

tendo sido realizado principalmente através da perícia 

demandada pela MPF em 2017. 

O TAC da Madeira foi acusado de estar limitado 

apenas a questões técnicas que não vão além de 

ajustes nos sistemas eletrônicos de controle, não 

abordando questões centrais para a regularidade do 

setor madeireiro, como a necessidade de dificultar a 

extração e a “lavagem” de madeira ilegal e garantir 

uma boa fiscalização em campo e o monitoramento 

constante pelos órgãos competentes (Greenpeace 

2014c). Desde 2014, várias campanhas foram 

veiculadas denunciando as fraudes na extração 

de madeira na Amazônia (Greenpeace 2014c, a, b, 

2018, 2015a, b). Não existe até o momento qualquer 

estudo que avalie o impacto do TAC da Madeira, e 

as informações sobre este são bastante reduzidas. 

O termo de vigência previsto pelo TAC era de 5 

anos (até 28 de novembro de 2019), e a última 

movimentação no Procedimento Administrativo n. 

1.23.000.003098/2014-19 do MPF ocorreu em outubro 

de 2019, demonstrando a baixa durabilidade do 

acordo em comparação aos outros TACs.

ICMS Verde

Histórico

O ICMS Verde foi criado em 2012 pela Lei estadual 

n. 7.638/2012 e tem como objetivo compensar 

os municípios que tenham áreas protegidas e de 

uso especial em seus territórios, incentivando os 

municípios a expandirem as suas áreas conservadas 

(Pinto et al 2018). A experiência logo no início do PMV 

mostrou que a maioria dos municípios paraenses 

não dedicava recursos suficientes para a gestão 

ambiental municipal, e a criação do ICMS Verde foi 

uma tentativa do governo do estado de incentivar 

os municípios a investirem recursos nos OMMAS e 

reforçar a agenda do PMV (ver seção de avaliação 

do PMV). O instrumento adiciona o chamado critério 

ecológico na quantificação dos repasses de ICMS 

aos municípios. O ICMS é um tributo que incide sobre 

a movimentação de mercadorias em geral e sobre 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação, sendo competência dos estados 

instituir e cobrar o imposto.

No Pará, o ICMS foi regulamentado pela Lei estadual 

n. 5.530/1989 e teve seus critérios originais de repasse 

estabelecidos pela Lei Estadual n. 5.645/1991. O 

critério ecológico adotado pelo ICMS Verde determina 

que 8% do valor total de repasse do estado para 

os municípios tenha por base critérios ambientais, 

percentual que foi atingido de forma gradual durante 

os anos.26 Os critérios ambientais que constituem 

o critério ecológico foram instituídos pela primeira 

26 A legislação determina que 25% do valor total arrecadado pelo estado com o ICMS seja repassado aos municípios. Deste total repassado, 75% é 
distribuído proporcionalmente ao valor adicional nas operações de circulação de mercadorias e na prestação de serviços nos territórios municipais, e 
os 25% restantes são distribuídos com base em critérios específicos, quais sejam: 5% com base na proporção da população do seu território; 5% com 
base na proporção da superfície territorial; 7% distribuídos igualmente entre todos os municípios; e os acima referidos 8%, de acordo com o critério 
ecológico.
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vez no ano seguinte pelo Decreto n. 775/2013.27 Em 

2017 o critério foi revisto pelo Decreto n. 1696/2017, 

assumindo a sua configuração atual. 

O atual critério ecológico é pautado por quatro 

fatores, cujos índices e porcentagens específicas 

utilizados para calcular a cota-parte a ser repassada 

aos municípios são definidos anualmente através 

de Portarias da SEMAS.28 Os quatro fatores são: (1) 

Regularização Ambiental, composto pelos indicadores: 

CAR, APP, RL e a Área Degradada (AD); (2) Gestão 

Territorial, composto pelos indicadores: Áreas 

Protegidas de Uso Restrito; Áreas Protegidas de Uso 

Sustentável; Desflorestamento e Desflorestamento 

em Áreas Protegidas; (3) Estoque Florestal, formado 

por um único indicador: Remanescente Florestal; e 

(4) Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal, 

composto por um único indicador: Capacidade de 

Exercício da Gestão Ambiental. 

Para ter acesso aos benefícios do ICMS Verde, os 

municípios devem organizar e manter um Sistema 

Municipal de Meio Ambiente composto por no mínimo 

um Conselho Municipal de Meio Ambiente, um Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, um órgão administrativo 

executor da Política Municipal de Meio Ambiente 

e instrumentos de políticas públicas necessários à 

execução da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Além disso, o art. 4º da Lei n. 7.638/2012 determina 

que a destinação dos recursos provenientes do ICMS 

Verde seja definida por lei municipal, com a sugestão 

de que sejam destinados para a operacionalização do 

Fundo Municipal do Meio Ambiente e sua gestão pelo 

Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Avaliação de Implementação

O ICMS Verde está em operação desde a sua criação 

e atualmente repassa 8% do valor arrecadado pelo 

Estado com o ICMS para os municípios paraenses, 

com base no critério ecológico, o que demonstra um 

bom nível de fidelidade e durabilidade do instrumento. 

Os fatores do critério ecológico são calculados 

anualmente pela SEMAS e distribuídos em cooperação 

com a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará 

(SEFA), o que mostra a satisfatória institucionalização 

do instrumento pelos órgãos implementadores. 

Contudo, enquanto a implementação do instrumento 

apresenta bastante conformidade com o seu desenho, 

e os órgãos responsáveis internalizaram as práticas 

necessárias para a sua implementação, a análise 

dos resultados obtidos pelo ICMS Verde indica que 

os objetivos visados com a criação do instrumento 

ainda não foram alcançados. Um levantamento feito 

em 2017 mostrou que, de 31 municípios paraenses 

analisados, apenas 8 possuíam legislação vinculando 

os recursos do ICMS Verde a um Fundo Municipal de 

Meio Ambiente ou a outro uso ambiental específico 

(Pinto et al. 2018). Observa-se então que grande parte 

dos municípios opta por não investir as verbas do 

ICMS Verde nos OMMAs, utilizando os recursos para 

atividades não relacionadas à gestão ambiental, uma 

situação que foi confirmada pelos entrevistados para 

este estudo. Isso se explica por que o estado não 

possui competência para determinar a destinação 

dos valores do ICMS Verde pelos municípios, sendo o 

investimento dos recursos nos OMMAS apenas uma 

recomendação do governo estadual. Essa situação 

limita o impacto do ICMS Verde no fortalecimento da 

gestão ambiental municipal. 

Dados da pesquisa de Tupiassu et al (2019) confirmam 

essa tendência, mostrando que os repasses oriundos 

do ICMS Verde em geral não foram destinados por 

meio de lei municipal aos Fundos Municipais de Meio 

Ambiente. Além disso, os municípios prioritários, 

os quais constam na lista do MMA e deveriam 

receber menores valores de repasse, considerando-

se o critério ecológico, saíram beneficiados com 

o ICMS Verde, mesmo não havendo diminuição 

em sua participação nas taxas de desmatamento 

no estado. Segundo esse estudo, o ICMS Verde 

recompensou os municípios onde ocorre grande parte 

do desmatamento no estado, os quais deveriam, pela 

lógica do instrumento, receber valores menores de 

repasse em razão do critério ecológico. Os municípios 

prioritários, contudo, acabaram sendo beneficiados, 

recebendo o ICMS Verde sem terem apresentado 

27 O critério ecológico original era definido da seguinte forma: a) 50% do valor total do repasse, considerando a porcentagem da área cadastrável 
do município inserida no CAR; (b) 25% do valor total do repasse, considerando a porcentagem do território municipal ocupado por Unidades de 
Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável, Terras Indígenas, Áreas Militares, Terras Quilombolas; e (c) 25% do valor total do repasse, 
considerando a existência de um estoque mínimo de cobertura vegetal e a redução do desmatamento nos municípios.

28 As seguintes portarias foram publicadas pela SEMAS com as especificações para cada ano desde 2017: Portaria n. 850/2017, Portaria n. 1.310/2017, 
Portaria n. 815/2019, Portaria n. 1.335/2019 e Portaria n. 499/2020. 
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maior engajamento no combate ao desmatamento ou 

maior direcionamento de recursos à gestão ambiental. 

Tal resultado vai de encontro com as funções 

compensatória e incentivadora que pretendem ser 

alcançadas pelo instrumento. 

Lista do Desmatamento Ilegal do Estado do 
Pará

Histórico

A Lista do Desmatamento Ilegal do Estado do Pará 

(LDI) foi criada em 2013 pelo Decreto Estadual 

n. 838/2013, com o objetivo de divulgar para os 

órgãos da administração pública estadual e para o 

público em geral os dados das áreas embargadas 

por desmatamento ilegal pela SEMAS e pelos 

órgãos ambientais municipais. O aumento nas taxas 

de desmatamento observadas a partir de 2013, 

juntamente com a evolução das tecnologias de 

sensoriamento remoto e o baixo número de autuações 

e embargos estaduais por desmatamento ilegal 

levaram à ideia de criar um instrumento estadual 

equivalente à lista de propriedades embargadas 

publicada pelo IBAMA, vez que esta contém apenas os 

embargos impostos pelo órgão federal.29 Em concreto, 

a LDI é um instrumento para evitar que benefícios, 

licenças, autorizações ou qualquer outro tipo de 

incentivo sejam concedidos por órgãos públicos 

e instituições financeiras estaduais a proprietários 

responsáveis por desmatar ilegalmente no estado, 

e para que empresas e o MPF possam monitorar o 

cumprimento dos TACs e do Protocolo Verde de Grãos 

de forma mais eficiente. As regras para a inscrição e 

a exclusão de áreas na LDI foram definidas em 2014 

pela Instrução Normativa SEMAS n. 07/2014, podendo 

o proprietário requerer à SEMAS a suspensão ou 

exclusão do seu imóvel na LDI com base num conjunto 

de critérios.30 

Avaliação de Implementação

A LDI foi implementada como o previsto, tendo 

sido observado um alto grau de fidelidade. Desde 

2014 a lista está disponível publicamente em seu 

website.31  De acordo com entrevistas, a LDI foi uma 

iniciativa que contribuiu para avanços na fiscalização 

das propriedades rurais no estado: foi estabelecido 

um novo procedimento onde imagens de satélite 

passaram a ser utilizadas para a identificação de focos 

de desmatamento, com cruzamento desses dados 

com o CAR para a identificação dos proprietários ou 

possuidores infratores e o embargo dos polígonos 

desmatados ilegalmente. A LDI foi posteriormente 

incluída como instrumento na estrutura do CIMAM 

na SEMAS, que trabalha na implementação da lista 

em coordenação com a Diretoria de Fiscalização 

Ambiental (DIFISC), que é a divisão responsável 

pela lavratura dos embargos de propriedades rurais. 

Uma vez lavrado o embargo, as informações sobre 

a localização da área são cruzadas com a base de 

dados do CAR, e o polígono encontrado é incluído 

na LDI automaticamente. O principal entrave nesse 

procedimento é a incongruência das informações 

cadastradas no CAR, as quais por vezes não 

identificam corretamente o proprietário ou posseiro 

da área embargada e dificultam a notificação do 

interessado. A despeito dessa dificuldade, a LDI 

possui um alto grau de institucionalização no CIMAM 

e na DIFISC, sendo parte da rotina de trabalho desses 

órgãos.

O principal desafio enfrentado na implementação da 

LDI foi o baixo nível de institucionalização em outros 

órgãos públicos. A integração, nos procedimentos de 

outros órgãos estaduais, da obrigação de consultar 

a lista antes da concessão de licenças, autorizações, 

serviços e outros benefícios concedidos pelo governo 

estadual foi variável. Enquanto algumas instituições, 

como o Banco da Amazônia na concessão de 

financiamentos, incorporaram a exigência no 

processo de concessão de benefícios, outros 

órgãos, como a Agência de Defesa Agropecuária do 

Estado do Pará (ADEPARÁ), na emissão das GTAs, 

e o ITERPA, na prestação dos seus serviços, nem 

sempre observaram a necessidade de consultar a 

lista antes da emissão de licenças, autorizações e 

27 As áreas embargadas pelo IBAMA são compiladas por este órgão e também estão disponíveis no website da LDI: https://monitoramento.semas.pa.gov.
br/ldi/ .

28 São 4 as justificativas que permitem solicitar a retirada de um polígono da LDI: (1) Comprovação da legalidade da supressão de vegetação na área 
onde foi constatado o desmatamento, mediante a apresentação da licença ou autorização em vigor na época dos fatos; (2) Comprovação da inexistência 
do dano ambiental; (3) Ter o desmatamento que deu origem ao embargo ocorrido antes de 22 de julho de 2008; e (4) Mediante a recuperação do dano 
ambiental causado pelo desmatamento ilegal. 

28 https://monitoramento.semas.pa.gov.br/ldi/. 

https://monitoramento.semas.pa.gov.br/ldi/
https://monitoramento.semas.pa.gov.br/ldi/
https://monitoramento.semas.pa.gov.br/ldi/
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outros serviços. Apesar dessas limitações, a LDI 

está ativa e em funcionamento, tendo-se observado 

razoável durabilidade do instrumento. De acordo com 

entrevistados, antes da LDI não havia uma fonte de 

informações pública sobre as áreas embargadas em 

nível estadual e municipal no Pará, havendo, neste 

sentido, apenas a lista de propriedades embargadas 

pelo IBAMA, que é compilada e divulgada por este 

órgão.

Projeto De Olho na Floresta

Histórico

O Projeto De Olho na Floresta iniciou em 2017, sendo 

operacionalizado pelo CIMAM, e durou apenas 

dois anos. O Projeto consistiu na utilização de uma 

plataforma de processamento de dados geoespaciais 

e na compra de imagens de alta resolução espacial 

e temporal dos satélites Planet e RapidEye, com 

fornecimento de imagens diárias com resolução 

de até 3 metros de distância, criando um sistema 

para monitorar o desmatamento no estado com 

maior precisão do que os sistemas que já existiam. 

O sistema PRODES e o Sistema de Detecção de 

Desmatamento em Tempo Real (DETER) do INPE, e o 

Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto 

do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), 

utilizam principalmente imagens gratuitas dos satélites 

Sentinel e Landsat, com resolução espacial de 20 

a 30 metros e resolução temporal de 5 a 8 dias, as 

quais geraram críticas no passado por eventuais 

imprecisões na detecção do desmatamento. A compra 

das imagens Planet e RapidEye pelo governo do Pará 

foi realizada pelo NEPMV com recursos do Fundo 

Amazônia, cujo custo foi de R$ 5.329.387,4432. O 

Projeto De Olho na Floresta gerava alertas semanais 

e mensais de indícios de desmatamento no estado, 

permitindo a visualização diária de imagens de 

desmatamento, com o objetivo de subsidiar ações 

de fiscalização e gestão ambiental da SEMAS e dos 

municípios, bem como disponibilizar informações para 

o público em geral.

Avaliação de Implementação

O projeto foi bem implementado nos dois anos em 

que funcionou, apresentando alto grau de fidelidade 

e institucionalização. Segundo os entrevistados, 

as principais vantagens trazidas pelo projeto eram 

observadas nos procedimentos de licenciamento e 

monitoramento ambiental, já que a disponibilização 

diária de imagens de alta resolução possibilitava a 

verificação das informações do CAR e das atividades 

submetidas ao licenciamento ambiental com imagens 

capturadas no dia anterior ao da análise, agilizando 

os procedimentos e reduzindo a necessidade de 

verificações em campo. A resolução temporal diária 

do Projeto De Olho na Floresta também possibilitava 

mais ações de caráter preventivo no combate ao 

desmatamento em relação ao possibilitado apenas 

com a utilização dos sistemas DETER e SAD, que 

geram alertas mensais, e do sistema PRODES, que 

gera dados anuais de desmatamento. 

Contudo, o De Olho na Floresta teve pouca 

durabilidade e foi descontinuado no final de 2018, 

após uma mudança no governo do estado, em razão 

de uma análise de custo-benefício realizada pela nova 

administração. Apesar de o projeto ter sido capaz de 

gerar informações precisas sobre a localização e a 

temporalidade dos focos de desmatamento no estado, 

o setor de fiscalização não era capaz de efetivar ações 

de fiscalização para todos os alertas e na velocidade 

na qual as informações eram disponibilizadas. Nesse 

sentido, a qualidade e a frequência de alertas dos 

sistemas PRODES e DETER, já disponibilizados pelo 

INPE, foram consideradas suficientes para guiar as 

ações de fiscalização e controle do desmatamento 

no estado. A nova administração concluiu que o 

custo da plataforma de processamento de dados e 

das imagens de alta resolução do Projeto De Olho na 

Floresta, que seria de R$ 3.500.000,00 inicialmente 

pela plataforma e de R$ 4.500.000,00 por ano pelas 

imagens (Girardi 2019), não geravam maior agilidade 

ou precisão nas atividades de fiscalização, e tinham 

um custo significativamente mais alto do que a 

utilização dos sistemas PRODES e DETER, que são 

disponibilizados gratuitamente. Atualmente o CIMAM 

continua monitorando o desmatamento no estado, 

agora utilizando as imagens e os alertas providos pelo 

INPE.

27 O contrato firmado pelo NEPMV para a compra das imagens pode ser encontrado em: http://www.municipiosverdes.pa.gov.br/files/edital/Contrato%20
Nº%20002_2017%20-%20NEPMV%20-%20Imagens%20de%20Satélite.compressed.pdf  

http://www.municipiosverdes.pa.gov.br/files/edital/Contrato%20Nº%20002_2017%20-%20NEPMV%20-%20Imagens%20de%20Satélite.compressed.pdf
http://www.municipiosverdes.pa.gov.br/files/edital/Contrato%20Nº%20002_2017%20-%20NEPMV%20-%20Imagens%20de%20Satélite.compressed.pdf
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Fidelidade: as iniciativas foram implementadas de acordo com os seus desenhos?

Tabela 3: Síntese da avaliação de fidelidade da implementação das iniciativas

Iniciativa e categoria Instrumentos implementados 

(sim/ não/ parcialmente)33 

Funcionamento da estrutura 

de monitoramento (sim/ não/ 

parcialmente/ não se aplica (N/A) 34)

PPCAD (Plano) Parcialmente Parcialmente

Plano ABC estadual (Plano) Parcialmente Parcialmente

Pará 2030 (Plano) Parcialmente Parcialmente

PMV (Programa) Sim Sim

PRA (Programa) Parcialmente N/A

TAC da Pecuária (Acordo 

voluntário)

Parcialmente Sim

Protocolo Verde de Grãos (Acordo 

voluntário)

Parcialmente Sim

TAC da Madeira (Acordo voluntário) Parcialmente N/A

ICMS Verde (Instrumento) Sim N/A

LDI (Instrumento) Sim N/A

Projeto De Olho na Floresta 

(Instrumento)

Sim N/A

33 Sim: todos os instrumentos previstos pelo desenho da iniciativa foram implementados; Parcialmente: alguns instrumentos previstos pelo desenho da 
iniciativa foram implementados; Não: nenhum dos instrumentos previstos pelo desenho da iniciativa foi implementado.

34 Sim: as estruturas de monitoramento previstas no desenho da iniciativa sempre funcionaram; Parcialmente: as estruturas de monitoramento previstas 
no desenho da iniciativa por vezes funcionaram, havendo descontinuidade no monitoramento no decorrer da implementação; Não: as estruturas de 
monitoramento previstas no desenho da iniciativa nunca funcionaram; N/A: o desenho da iniciativa não previa estruturas de monitoramento.

A tabela 3 apresenta a síntese da análise de fidelidade 

da implementação das iniciativas, e em seguida 

resumimos os principais resultados encontrados. 

Entre as iniciativas que revelaram maior fidelidade em 

suas implementações estão o PMV e o ICMS Verde. 

A alta fidelidade na implementação do PMV pode 

ser explicada por dois fatores: (1) O PMV sempre 

contou com uma estrutura administrativa própria, 

primeiro com um Secretário Extraordinário e depois 

com o NEPMV, o que concentrou recursos e pessoal 

exclusivamente para a execução do programa; e 

(2) O PMV foi financiado por recursos de doadores 

externos (CLUA e Fundo Amazônia), o que exigia 

o monitoramento das atividades executadas e a 

prestação de contas da execução dos fundos com os 

doadores. O ICMS Verde foi fielmente executado em 

razão de ter-se tornado um instrumento obrigatório por 

força de Lei estadual no repasse dos valores do ICMS 

devido aos municípios, sendo uma obrigação legal 

para os órgãos implementadores (SEMAS e SEFA) 

realizarem os cálculos e repasses com base no critério 

ecológico. A existência dessa obrigação instituída 

por lei para implementar o ICMS torna a iniciativa 

mais difícil de não ser implementada conforme o seu 

desenho. A não implementação do critério ecológico 

provavelmente geraria reclamações dos municípios 

cumpridores do critério e a possível responsabilização 

dos servidores envolvidos. Iniciativas instituídas 

5. Análise consolidada da implementação das iniciativas
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por atos administrativos facilmente modificáveis, 

como decretos, e que não criaram obrigações 

cuja execução seja inarredável para os órgãos 

implementadores não alcançaram o mesmo nível de 

fidelidade que o ICMS Verde. Esse mesmo mecanismo 

que garantiu a fidelidade influenciou também a alta 

institucionalização e durabilidade da implementação 

do ICMS Verde, conforme será discutido nos itens 

abaixo. Paralelamente, o fato de o ICMS Verde ter 

sido atrelado à agenda do PMV, a qual tinha grande 

visibilidade e importância dentro da administração 

estadual, ajudou na sua implementação. A LDI e o 

Projeto De Olho na Floresta também obtiveram um alto 

grau de fidelidade na implementação. O fato de serem 

iniciativas menos complexas do que as demais, e cuja 

implementação direta ficava a cargo de apenas uma 

Secretaria, facilitaram a execução das atividades de 

acordo com o desenhado. 

Foram identificados alguns problemas na fidelidade da 

implementação das iniciativas da categoria “Acordos 

Voluntários”. Os acordos voluntários celebrados 

entre o MPF e membros das cadeias produtivas 

da carne e dos grãos não têm sido implementados 

exatamente conforme os termos dos TACs firmados. 

As auditorias previstas para monitorar o cumprimento 

das obrigações começaram a ser executadas com 

grande atraso: o TAC da Carne foi firmado em 2009, 

e as primeiras auditorias oficiais foram realizadas em 

2016-2017, com resultado divulgado apenas em 2018; 

enquanto o Protocolo Verde de Grãos foi firmado 

em 2014, e as primeiras auditorias foram realizadas 

em 2017-2018, com resultados divulgados apenas 

em 2019. Além disso, grande parte dos signatários 

apresentaram irregularidades em suas compras, ou 

sequer apresentaram auditoria. Por fim, os acordos 

previam a aplicação de multas e potencialmente 

a responsabilização civil dos signatários que não 

cumprissem os termos dos TACs, o que não foi 

implementado pelo MPF. Esses problemas de 

fidelidade na implementação têm gerado insatisfação 

entre os signatários dos TACs que obtiveram alto grau 

de conformidade nas auditorias, bem como entre 

as entidades da sociedade civil que acompanham o 

cumprimento dos acordos, gerando receio de que a 

não aplicação de sanções aos infratores desestimularia 

o aumento do nível de adequação entre os signatários.

A avaliação revelou os maiores problemas de 

fidelidade na implementação nas iniciativas na 

categoria “Planos”. O PPCAD e o Plano ABC estadual 

não foram implementados conforme o preconizado 

por seus desenhos. Nos dois casos, as estruturas 

de participação, monitoramento e coordenação 

dos planos não funcionaram como o previsto, não 

havendo o monitoramento consistente das metas 

e ações traçadas. Outro problema na fidelidade da 

implementação dos planos, incluindo neste caso o 

Pará 2030, foram as dificuldades de coordenação 

entre as ações de responsabilidade de diversos 

órgãos estaduais. O fato de que a coordenação 

dos planos ficava sempre concentrada em uma 

Secretaria de estado (a SEMAS no caso do PPCAD, 

a SEDAP no caso do Plano ABC, e a SEDEME no 

caso do Pará 2030) foi o fator que mais dificultou essa 

coordenação, considerando que as Secretarias de 

Estado estão hierarquicamente no mesmo patamar 

e não podem necessariamente demandar ações de 

outras secretarias. O resultado foi que a maioria das 

ações implementadas pelos Planos foram aquelas 

que já correspondiam às ações de rotina dos órgãos 

envolvidos, com exceção do Pará 2030.
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Institucionalização: como as iniciativas foram internalizadas pelas entidades 
implementadoras e parceiras?

Tabela 4: Síntese da avaliação da institucionalização das iniciativas

Iniciativa e categoria Entidade(s) diretamente 

responsável(eis) pela 

implementação e entidade(s) 

parceira(s) ou beneficiária(s) 

Grau de 

institucionalização 

interna (alto/médio / 

baixo)35

Grau de 

institucionalização 

externa (alto/médio / 

baixo/ não se aplica 

(NA))36

PPCAD (Plano) SEMAS e mais de 50 órgãos 

estaduais e da sociedade civil

Médio Baixo

Plano ABC estadual 

(Plano)

SEDAP, SAGRI e órgãos 

estaduais parceiros

Baixo Baixo

Pará 2030 (Plano) SEDEME e órgãos estaduais e 

da sociedade civil parceiros

Médio Baixo

PMV (Programa) Secretaria Extraordinária e 

SEMAS 

Alto Médio

PRA (Programa) SEMAS Médio Baixo

TAC da Pecuária 

(Acordo voluntário)

MPF-Pará Alto Médio

Protocolo Verde 

de Grãos (Acordo 

voluntário)

MPF-Pará Alto Médio

TAC da Madeira 

(Acordo voluntário)

MPF-Pará Médio Baixo

ICMS Verde 

(Instrumento)

SEMAS e SEFA Alto Alto

LDI (Instrumento) SEMAS e órgãos estaduais 

que concedem benefícios e 

incentivos

Alto Baixo

Projeto De Olho na 

Floresta (Instrumento)

CIMAM e SEMAS Alto N/A

35 Alto: durante a maior parte do período de implementação, a iniciativa contou com orçamento, ou equipe, ou normatização, e as atividades previstas 
em seu desenho em geral foram adotadas como rotina pelos órgãos implementadores; Médio: durante alguns períodos da implementação a iniciativa 
contou com orçamento, ou equipe, ou normatização, mas as atividades previstas em seu desenho nem sempre foram adotadas como rotina pelos órgãos 
implementadores. Houve descontinuidade nos esforços no decorrer do tempo, com períodos de maior institucionalização intercalados com períodos de 
menor institucionalização interna; Baixo: durante poucos períodos da implementação a iniciativa contou com orçamento, ou equipe, ou normatização, e 
as atividades previstas em seu desenho em geral não foram adotadas como rotina pelos órgãos implementadores. No decorrer do tempo predominou um 
nível inferior de esforços institucionais para a implementação da iniciativa.

36 Alto: durante a maior parte do período de implementação da iniciativa, todas as entidades parceiras ou beneficiárias praticavam as ações de 
implementação que lhes cabiam; Médio: durante a maior parte do período de implementação da iniciativa algumas entidades parceiras ou beneficiárias 
praticavam as ações de implementação que lhes cabiam, enquanto outras não praticavam; Baixo: durante a maior parte do período de implementação 
da iniciativa poucas entidades parceiras ou beneficiárias praticavam as ações de implementação que lhes cabiam, enquanto a maioria não praticava.

A tabela 4 apresenta a síntese da análise de 

institucionalização que resumiremos nos próximos 

parágrafos. As iniciativas que conseguiram o maior 

nível de institucionalização interna pelos órgãos 

implementadores foram o TAC da Carne, o Protocolo 

Verde de Grãos, o PMV, o ICMS Verde, a LDI e o 

Projeto De Olho na Floresta. O monitoramento do 

TAC da Carne e do Protocolo Verde de Grãos tornou-

se uma atividade habitual do MPF, e atualmente o 

acompanhamento das auditorias independentes 

realizadas nas compras de gado e de grãos dos 

signatários são uma atividade anual de rotina do órgão. 

A institucionalização externa das obrigações dessas 

iniciativas, contudo, é média entre os signatários, 
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havendo aqueles que apresentaram auditorias com 

alto grau de conformidade, outros com médio e baixo 

graus, e outros que não têm apresentado auditorias 

ao MPF. O aumento da institucionalização externa dos 

acordos voluntários pode depender da implementação 

das sanções dos TACs pelo MPF. O TAC da Madeira, 

por sua vez, possuía uma configuração diferente 

da dos demais acordos voluntários, tendo o IBAMA 

e a SEMAS como signatários e sem possuir um 

mecanismo formal de monitoramento periódico. O fato 

de os participantes do acordo serem órgãos públicos 

e de o MPF não ter acompanhado o cumprimento do 

TAC da mesma forma que nos demais casos, resultou 

em graus mais baixos de institucionalização interna 

e externa do TAC da Madeira em relação aos demais 

TACs.

O PMV e o ICMS Verde também atingiram alto grau 

de institucionalização interna dentro da SEMAS 

e da SEFA, em razão da estrutura administrativa 

criada especialmente para o PMV, da necessidade 

da execução dos fundos doados para o programa 

e da obrigação legal inarredável para os órgãos 

implementadores de repartição do ICMS de acordo 

com o critério ecológico. A institucionalização externa 

dessas iniciativas foi mais variável. Os compromissos 

do PMV foram incorporados em diferentes graus 

por diferentes municípios, dependendo do perfil da 

cobertura florestal, das administrações municipais e 

dos produtores locais. Do mesmo modo, os recursos 

do ICMS Verde foram destinados para atividades 

diversas, dependendo do perfil dos municípios, 

havendo poucos que optaram por aplicar os recursos 

na gestão ambiental municipal.

A avaliação revelou ainda um alto grau de 

institucionalização interna do Projeto De Olho na 

Floresta e da LDI, contudo revelou também um baixo 

grau de institucionalização externa deste último 

instrumento. O Projeto De Olho na Floresta obteve alto 

grau de institucionalização nas atividades do CIMAM 

enquanto esteve operacional, no que diz respeito ao 

monitoramento das áreas de floresta e dos planos 

de manejo florestal sustentáveis licenciados pelo 

estado. Do mesmo modo, a LDI foi incorporada nas 

atividades de rotina do CIMAM e da DIFISC, órgãos 

diretamente responsáveis pela sua implementação. 

Contudo, a obrigatoriedade de consulta da lista não 

foi uma prática universalmente incorporada pelos 

outros órgãos da administração estadual antes de 

concederem benefícios e serviços. 

O PRA apresentou problemas de institucionalização 

interna pela SEMAS e um grau fraco de 

institucionalização nas atividades entre os 

beneficiários do programa. Apesar de ter sido 

normatizado pela esfera estadual e de ser um serviço 

habitualmente oferecido pela SEMAS por exigência 

do Código Florestal, a total implementação do PRA 

depende da validação em massa das inscrições do 

CAR e da viabilização da compensação de reserva 

legal no estado, atividades que ainda não foram 

concretizadas pela SEMAS. O PRA contou até agora 

com uma estratégia reativa de implementação, 

segundo a qual os empreendimentos passando por 

processo de licenciamento perante a SEMAS tiveram 

prioridade na validação do CAR e na celebração do 

Termo de Compromisso do PRA. Seria necessária 

uma estratégia proativa de validação do CAR  no 

estado para melhorar a institucionalização interna 

do programa, possibilitando assim a adesão em 

massa dos proprietários ao PRA, o que por sua 

vez aumentaria a institucionalização externa da 

iniciativa. Interessante notar a diferença entre a 

institucionalização interna do PRA e a do ICMS 

Verde, considerando que ambos são iniciativas 

cuja implementação é obrigatória pelos órgãos 

responsáveis, por força de lei. O ICMS Verde, contudo, 

conta com uma obrigação inarredável, com prazo para 

ser cumprida e com consequências evidentes para 

o seu descumprimento: se a SEMAS e a SEFA não 

praticarem anualmente as atividades necessárias para 

o cálculo e o repasse dos valores devidos pelo critério 

ecológico, haveria grande descontentamento por parte 

dos municípios beneficiados e claras repercussões 

para os servidores envolvidos. A implementação PRA, 

por sua vez, não conta com um prazo determinado 

ou com consequências palpáveis para o órgão 

responsável pelo programa pela não implementação 

do mesmo. Essa diferença entre os mecanismos que 

compelem o cumprimento ou não das obrigações 

pode explicar a melhor institucionalização interna do 

ICMS Verde em relação ao PRA.

Os maiores problemas de institucionalização interna 

e externa foram observados nas iniciativas na 

categoria “Planos”. Este fato está relacionado com a 

necessidade de uma articulação política e operacional 

mais complexa, exigida por esse tipo de iniciativa, 

a qual requer a participação e coordenação das 

atividades de diversas instituições governamentais e 

não governamentais, extrapolando a esfera de controle 

de apenas uma secretaria estadual. Nesse sentido, 
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observou-se uma grande dispersão do foco e da 

atuação das instituições estaduais na implementação 

do PPCAD, do Plano ABC Estadual e do Pará 2030. 

Em regra, a implementação dos planos ficou restrita 

à secretaria estadual responsável pela sua execução 

e, ainda assim, às atividades rotineiras desses 

órgãos. A dificuldade de uma secretaria coordenar e 

demandar ações de outras secretarias que estão no 

mesmo grau de hierarquia afetou negativamente a 

institucionalização dos planos. 

Durabilidade e sustentabilidade financeira: de que forma as iniciativas perduraram ao longo do tempo e 
foram financiadas de forma adequada?

Tabela 5: Síntese da avaliação da durabilidade e sustentabilidade financeira das iniciativas

Iniciativa e 

categoria

Tempo de 

implementação 

(em anos)

Em funciona-

mento (sim / 

não)37 

Sobrevivência 

ao longo 

do tempo a 

mudanças 

governamentais 

(sim / não)38

Dependência 

do orçamento 

público (sim/ 

não)39

Ato normativo 

que instituiu a 

iniciativa (Lei / 

Decreto/ TAC / 

Nenhum)40

PPCAD (Plano) 10 Não Sim Sim Decreto estadual

Plano ABC 

estadual (Plano)

8 Sim Sim Sim Nenhum

Pará 2030 (Plano) 4 Não Não Sim Decreto estadual

PMV (Programa) 9 Sim Sim Não Decreto estadual

PRA (Programa) 5 Sim Sim Sim Lei federal e 

Decreto estadual

TAC da Pecuária 

(Acordo 

voluntário)

11 Sim Sim Não TAC

Protocolo Verde 

de Grãos (Acordo 

voluntário)

6 Sim Sim Não TAC

TAC da Madeira 

(Acordo 

voluntário)

5 Não Sim Sim TAC

ICMS Verde 

(Instrumento)

8 Sim Sim Sim Lei estadual

LDI (Instrumento) 7 Sim Sim Sim Decreto estadual

Projeto De Olho 

na Floresta 

(Instrumento)

2 Não Não Não Nenhum

37 Sim: a iniciativa está atualmente em funcionamento; Não: a iniciativa não está mais em funcionamento.

38 Sim: sobreviveu às mudanças no governo estadual; Não: não sobreviveu às mudanças no governo estadual.

39 Sim: a maior parte da iniciativa foi financiada com recursos públicos, sendo impossível dar continuidade às atividades sem previsão no orçamento; 
Não: a maior parte da iniciativa foi financiada com recursos externos ao orçamento público, sendo possível dar continuidade às atividades enquanto 
houver disponibilidade de recursos.

40 Lei: a iniciativa foi instituída através de lei estadual ou federal; Decreto: a iniciativa foi instituída através de decreto estadual ou federal; TAC: a iniciativa 
foi instituída através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); Nenhum: a iniciativa não foi formalmente instituída por ato normativo.
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A tabela 5 resume a análise de durabilidade e 

sustentabilidade, enquanto os próximos parágrafos 

explicam os principais resultados. As intervenções 

mais duráveis no Pará têm sido o TAC da Carne, o 

Protocolo Verde de Grãos, o PMV e o ICMS Verde. 

O PMV, por possuir orçamento externo aos órgãos 

públicos responsáveis pela sua implementação, 

conseguiu resistir a mudanças no governo estadual 

de uma forma que o Projeto De Olho na Floresta, por 

exemplo, não conseguiu. Nesse caso, o custo que a 

compra das imagens em alta resolução utilizadas pelo 

projeto representaria para os cofres públicos tornou 

sua continuidade inviável. A durabilidade do PMV para 

além da execução dos recursos do Fundo Amazônia, 

contudo, é incerta. A durabilidade do ICMS Verde 

provavelmente está relacionada ao fato de se tratar 

de matéria tributária e, portanto, ter sido instituída 

por uma Lei estadual. A natureza dessas obrigações 

torna o ICMS uma iniciativa mais difícil de reverter ou 

de não implementar com as mudanças nos governos 

estaduais. A extinção do ICMS Verde, por exemplo, 

dependeria da aprovação de uma lei estadual pela 

Assembleia Legislativa, o que exige muito mais 

esforço para o governo, ou outro interessado, do que 

a extinção ou a mudança de iniciativas instituídas 

por atos administrativos como Decretos, Portarias 

ou Instruções Normativas, que podem ser facilmente 

revogadas ou modificadas pelo Executivo. 

O TAC da Carne e o Protocolo Verde de Grãos têm-

se mostrado bastante duráveis. O órgão responsável 

pela implementação dos acordos é o MPF, o que 

torna a influência das mudanças nos governos 

do estado menos relevantes para a continuidade 

das iniciativas. Além disso, os principais custos 

envolvidos na implementação dos acordos são 

as auditorias independentes, as quais são pagas 

pelas empresas signatárias, gerando baixos custos 

adicionais ao orçamento do MPF. Ao contrário dos 

demais acordos voluntários, o TAC da Madeira possuía 

prazo determinado, o que resultou em sua baixa 

durabilidade.

Outra iniciativa com alta durabilidade é o PRA, 

incluindo todas as suas cinco etapas. Isso ocorre 

principalmente pelo fato de que o governo do estado 

possui a obrigação legal de normatizar e implementar 

o programa por determinação da legislação federal, 

no caso o Código Florestal. Por tal motivo, o PRA 

deve durar até que todo o passivo ambiental existente 

em propriedades rurais no estado seja identificado 

e regularizado, salvo se ocorrer uma mudança na 

legislação federal pertinente.

As iniciativas estaduais que não contaram com 

financiamento externo e/ou foram criadas por decreto 

(PPCAD, Plano ABC, Pará 2030, e LDI) sofreram mais 

com problemas de continuidade e consistência nas 

suas implementações, as quais variaram bastante 

com as mudanças de administração no governo 

do estado e com mudanças de liderança dentro 

das Secretarias responsáveis. Isso porque sem a 

obrigação de monitorar e implementar as iniciativas 

por determinação da legislação federal ou estadual, 

ou para prestar contas da execução das atividades 

com doadores externos, as iniciativas ficam muito 

mais vulneráveis às mudanças de agenda que 

inevitavelmente ocorrem com as mudanças de 

governo e de liderança nas secretarias.
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Implicações para a estruturação da agenda 
climática no Pará

Apesar da demora de cerca de uma década na 

aprovação da sua Política Estadual de Mudanças 

Climáticas e da estagnação da estruturação da 

agenda climática ao longo da década que terminou 

em 2019, o Pará implementou um conjunto de 

iniciativas relevantes para os principais setores 

responsáveis pelo perfil de emissões estaduais. Este 

estudo apresentou pela primeira vez uma avaliação 

sistemática da implementação dessas iniciativas 

com base em três indicadores identificados na 

literatura científica (Proctor et al 2011). A presente 

análise revelou que as iniciativas com maior grau de 

implementação foram aquelas que: (1) contavam com 

financiamento externo ao orçamento público, com 

a obrigatoriedade de monitoramento e prestação de 

contas para a liberação dos recursos; (2) possuíam 

estrutura de monitoramento e diretrizes de execução 

mais simples, como os Instrumentos e Programas, 

enquanto que iniciativas mais complexas, como 

os planos, não alcançaram níveis satisfatórios de 

execução; (3) foram implementadas pelo MPF, não 

sendo consideravelmente afetadas pelas mudanças 

de governo estadual; e (4) foram instituídas por lei 

federal ou estadual, especialmente aquelas que 

criaram obrigações legais inarredáveis para os órgãos 

implementadores. 

A partir desses resultados é possível destacar três 

importantes conclusões. Primeiramente, observou-

se o grande impacto que as mudanças de liderança 

política tiveram na implementação das iniciativas 

dentro e fora das Secretarias responsáveis, podendo 

impulsionar as iniciativas quando estas faziam parte 

da agenda da administração no poder, ou prejudicar 

a implementação quando ocorriam mudanças na 

agenda. Desta forma, o Pará demonstrou elevados 

problemas de continuidade nas suas políticas 

estratégicas de longo prazo e uma excessiva 

dependência de liderança na administração 

pública. Iniciativas implementadas fora da estrutura 

governamental, como os acordos voluntários, 

financiadas por recursos externos ao orçamento, 

que transcenderam mudanças de administração, 

como PMV, ou com governança e execução sob 

responsabilidade de uma única Secretaria, como a 

maioria dos instrumentos e programas, mostraram 

mais resiliência neste aspecto. 

Em segundo lugar, observou-se que o governo 

estadual tem grande dificuldade de implementar 

iniciativas que necessitam de articulação e 

coordenação entre várias Secretarias, o que 

impossibilita a consecução de estratégias transversais, 

os quais são essenciais para abordar a temática 

climática com efetividade. Essa dinâmica foi observada 

principalmente nas iniciativas da categoria Planos, nas 

quais, em regra, a implementação ficava a cargo de 

uma única Secretaria, mas a completa execução das 

metas dependia de ações de diversos órgãos e atores, 

fora a esfera de controle da Secretaria responsável. A 

dificuldade residiu principalmente na necessidade de 

uma secretaria coordenar e demandar ações de outras 

secretarias que estão no mesmo grau de hierarquia 

na administração estadual, o que se mostrou 

politicamente sensível e prejudicou enormemente a 

implementação dos Planos estaduais. 

Em terceiro lugar, o ato normativo criador da 

iniciativa e o tipo de obrigações geradas por ele 

revelaram-se importantes fatores no sucesso da 

implementação das políticas. Intervenções criadas 

por leis que instituíram obrigações inarredáveis para 

os órgãos implementadores, com prazos específicos 

e consequências previsíveis para a não execução das 

atividades necessárias, em regra alcançaram maior 

fidelidade, durabilidade e institucionalização do que 

as demais. Intervenções criadas por atos normativos 

facilmente modificáveis ou revogáveis, como 

decretos, e que não criaram obrigações da natureza 

apontada acima, enfrentaram maiores problemas de 

implementação. 

6. Conclusões
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Implicações para os debates teóricos sobre 
políticas públicas

Para além das conclusões específicas ao caso 

paraense, releva notar a importância da avaliação 

de implementação para debates acadêmicos. Neste 

quesito, destacamos quatro aspetos. Em primeiro 

lugar, o grau de implementação é muito variável entre 

iniciativas, sendo frequentes exemplos de iniciativas 

cujos instrumentos demoram vários anos a serem 

implementados após o seu início formal. Algumas 

delas chegam mesmo a ser apenas parcialmente 

implementadas. Esse aspecto demonstra a fragilidade 

de analisar ou avaliar iniciativas com base em atos 

normativos ou fontes oficiais sem considerar como a 

implementação ocorreu na prática. 

Em segundo lugar, o grau de implementação pode 

variar em função da categoria da iniciativa. A 

tipologia proposta neste estudo, baseada em quatro 

categorias (programas, planos, acordos voluntários 

e instrumentos), mostrou-se bastante consistente e 

permitiu obter importantes considerações analíticas. 

Nesse sentido, ressaltamos a originalidade da tipologia 

proposta e sistematizada na tabela 1 e lançamos 

o repto à sua utilização e eventual refinamento em 

contextos mais amplos ou em diferentes temáticas. 

Em terceiro lugar, o quadro analítico adotado neste 

estudo, sustentado em 3 dos 8 critérios definidos 

por Proctor et al (2011), revelou coerência e conexão 

com o tema em análise. Há naturalmente importantes 

elementos conceituais que foram deixados de fora por 

motivos de escopo e que merecem reflexão profunda 

em futuras análises. Há também considerações 

metodológicas, em termos de coleta e análise de 

dados, que implicam um trabalho conceitual mais 

profundo. Contudo, há indicações substantivas que 

o quadro analítico aqui parcialmente proposto pode 

ser incorporado, desenvolvido e refinado de forma 

mais detalhada e contribuir para avanços teóricos no 

domínio da implementação de políticas públicas, em 

particular direcionada para o tema das mudanças do 

uso da terra. 

Finalmente, a avaliação de implementação 

apresentada neste estudo ajuda a entender e 

complementar outras avaliações, principalmente as 

avaliações de impacto. Uma observação preocupante 

é que mesmo as iniciativas estaduais mais bem-

sucedidas em suas implementações tiveram impactos 

modestos nos problemas que se propuseram a 

atenuar. O PMV, por exemplo, apesar de todos os 

esforços de implementação, não conseguiu diminuir as 

taxas de desmatamento nos municípios para além das 

reduções atribuídas por iniciativas do governo federal 

(Sills et al 2020). O TAC da Carne, outra iniciativa que 

pode ser considerada um caso de relativo sucesso 

de implementação, não conseguiu ainda abranger 

toda a cadeia produtiva da carne no estado e obter 

impactos significativos na redução do desmatamento 

(Gibbs et al 2016, Alix-Garcia e Gibbs 2017). O ICMS 

Verde, por sua vez, acabou premiando os municípios 

prioritários constantes na lista do MMA, contrariando 

o propósito para o qual foi criado (Tupiassu et al 

2019). O fato de que a relativa boa implementação de 

algumas iniciativas não gerou os impactos esperados 

pode indicar que há problemas importantes nas 

fases anteriores à implementação, nomeadamente na 

formulação ou na tomada de decisão. 
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Os resultados, as considerações e as conclusões aqui 

apresentados sobre a implementação das iniciativas 

estudadas sugerem a necessidade de uma profunda 

reflexão por parte de gestores públicos, sociedade 

civil, setor privado e pesquisadores acerca de quais 

mudanças precisam ser realizadas para possibilitar 

a estruturação e a efetivação da agenda climática 

paraense. A análise da experiência passada fornece 

insumos muito relevantes para o presente, em 

particular no contexto das recentes iniciativas lançadas 

no Pará, com destaque para o PEAA e para a Política 

Estadual sobre Mudanças do Clima. 

Nesse sentido, recomendamos as seguintes medidas 

para fortalecer a estruturação da agenda climática do 

Pará: 

• Criação de unidades gestoras 
hierarquicamente superiores às Secretarias 
estaduais para o acompanhamento de 
iniciativas categorizadas como “Planos”, 

possibilitando melhor coordenação entre as 

Secretarias e o monitoramento mais eficaz das 

ações e metas previstas. Esta recomendação é 

especialmente relevante para a implementação 

do PEAA e para a elaboração do Plano Estadual 

sobre Mudanças Climáticas, que deverá ser 

apresentado pelo governo estadual por força da 

Política Estadual sobre Mudanças Climáticas.

• Instituir e fortalecer o controle social das 
estratégias de longo prazo associadas às 
principais secretarias estaduais, criando fóruns 

ou conselhos participativos permanentes que 

funcionem de forma relativamente independente, 

garantindo a continuidade das atividades 

dessas entidades em face das alternâncias 

governamentais.

• Incluir os principais implementadores e 
beneficiários das iniciativas nas discussões 
sobre o desenho destas, de forma a aumentar e 

agilizar a internalização das intervenções junto a 

estes atores;

• Melhorar os mecanismos de prestação de 
contas e transparência, através de melhores 
ferramentas de monitoramento interno de 
todas as iniciativas e da publicação periódica 
das informações obtidas pelo monitoramento. 
Para ganhar mais credibilidade, este processo 

pode ser liderado por uma entidade não 

vinculada diretamente ao governo. 

• Aumentar a fidelidade da implementação dos 
Acordos Voluntários, sendo estabelecida no 

mínimo uma previsão de aplicação das sanções 

previstas pelos TACs, de modo a estimular a 

observância progressiva dos termos acordados 

pelos signatários, bem como a participação 

da SEMAS e do IBAMA na fiscalização das 

irregularidades observadas nas auditorias.

• Aumentar a institucionalização dos 
instrumentos do PRA dentro e fora da 
SEMAS e da LDI dentro dos demais órgãos 
estaduais envolvidos, viabilizando o acesso dos 

proprietários rurais aos instrumentos ligados à 

regularização ambiental, com a adoção de uma 

estratégia proativa de validação em massa do 

CAR e a facilitação da compensação de reserva 

legal; e integrando definitivamente as atividades 

ligadas à observância da LDI nas atividades 

rotineiras da administração estadual;

• Instituição das principais iniciativas 
climáticas através de lei que crie obrigações 
inarredáveis para os órgãos implementadores, 

incentivando a fidelidade, institucionalização e 

garantindo maior durabilidade às intervenções. 

A Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, 

por exemplo, possui potencial para grande 

durabilidade por ter sido estabelecida por lei 

estadual, contudo, por não conter obrigações 

concretas para os órgãos implementadores, 

com prazos e consequências claras para o 

não cumprimento das ações propostas (e.g. 

realização do inventário de emissões paraenses, 

previsão orçamentária para a implementação dos 

7. Recomendações



40 Occasional Paper No. 29

instrumentos de educação, pesquisa e inovação, 

etc.), a política pode sofrer com problemas de 

fidelidade e institucionalização no decorrer da 

sua implementação.

• Contabilizar e disponibilizar de forma pública 
e transparente todo o investimento estadual 
direcionado para a temática de mudanças 
climáticas e avaliar frequentemente o seu 
impacto.  Desta forma, o estado aumenta 

a credibilidade dos seus esforços junto dos 

parceiros, permite maior transparência e 

prestação de contas a todos os envolvidos e 

passa a dispor de informações de qualidade para 

uma melhor formulação de outras iniciativas e 

para a tomada de decisões. 

• Aumentar o financiamento externo nacional 
e internacional para a implementação da 
Política Estadual de Mudanças Climáticas e 
suas iniciativas complementares, como forma 

de auxiliar a implementação dos instrumentos 

da política. Este financiamento externo deve 

ser complementar e adicional ao financiamento 

estadual.
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