PROJETO CAR KFW
Regularização Ambiental de Imóveis Rurais na Amazônia
e em Áreas de Transição para o Cerrado

Proposta de Matriz Lógica
Objetivo Superior
Conservação e restauração das florestas e demais formações de vegetação nativa na Amazônia e no Cerrado, especialmente no que diz respeito à redução do desmatamento, à manutenção
da biodiversidade e à redução de emissões de gases de efeito estufa.

Objetivo do Projeto
Aprimorar o monitoramento da vegetação nativa e apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais nas regiões selecionadas através da implementação do CAR

Indicadores do objetivo do projeto
•
•
•
•
•

Riscos para o alcance do objetivo do Projeto

Área monitorada de vegetação nativa (Reservas Legais e APPs) pelo SICAR nos municípios
selecionados (meta: 20 Milhões ha, base 2015: 606.000 ha, verificador: Relatório SICAR)
Grau de integração dos sistemas estaduais com o SICAR (meta 3: Rondônia, Pará e Mato
Grosso, base 0, verificador: Informação SFB)
Área de imóveis rurais menores ou iguais a quatro módulos fiscais com passivos ambientais
que constam como em recuperação nas propostas de regularização ambiental aprovadas
(Meta XX1, base 0, verificador: relatório SICAR)
Centros de referências e unidades demonstrativas para a recomposição em operação na
região de abrangência do projeto, (Meta 3 Centros de Referência e 43 Unidades
Demonstrativos , base 0, verificador: relatório Embrapa)
Imóveis com processos de recomposição nos municípios selecionados atendidos pelo
projeto, (Meta XX, base 0, verificador: relatórios dos projetos selecionados via chamadas)2

•

•
•
•
•
•
•
•

1
2

A meta vai ser definida uma vez que os processos de análise nos municípios estejam avançados.
A meta vai ser definida depois da conclusão do processo de seleção de projetos via chamadas

Descompasso entre a implementação efetiva da regularização ambiental e os prazos fixados
pela lei podem gerar descrédito para os instrumentos CAR e PRA, comprometendo a adesão
aos mesmos
Os governos não priorizem a implementação dos instrumentos da Regularização Ambiental
Dificuldades dos órgãos ambientais competentes em disponibilizar recursos humanos na
quantidade e qualidade necessária
Falta de precisão, confiabilidade e integridade dos dados disponíveis sobre a estrutura
agrária e fundiária
Subdimensionamento da necessidade de ajustes na migração de dados e informações e as
demais adequações
Sobrecarga na gestão técnica, administrativa e financeira.
Resistência de setores da agricultura em razão do condicionamento da concessão de
benefícios à inscrição no CAR
Mudanças no Código Florestal, diminuindo a proteção e recuperação de RL e APPs

Componente 1
Fortalecimento dos órgãos
competentes3 para
implementação do CAR

Indicadores
•

•

3

O SICAR conta com uma infraestrutura física, hardware
e software adequados para seu gerenciamento (Meta:
Disponibilidade de infraestrutura para o sistema maior
ou igual a 95% durante 365 dias, base 0%, verificador:
Relatório GETI)
Capacidade dos órgãos estaduais competentes de
analisar os registros no CAR (Meta: aumento de pelo
menos 200% dos cadastros analisados por mês, base:
2019: Pará 105 cadastros/mês, Mato Grosso 970
cadastros/mês de Rondônia 660 cadastros/mês;
verificador: relatórios IT dos Estados)

Subcomponentes

Atividades

n/a

1.1 Aquisição de infraestrutura, serviços e
insumos para o SICAR4
1.2 Desenvolvimento e melhorias dos sistemas
1.3 Capacitação para a operação da
infraestrutura e sistemas
1.4 Realização de mapeamentos temáticos
1.5 Aquisição de imagens / serviços de
sensoriamento remoto
1.6. Aquisição de equipamentos e serviços de
atendimento para apoio às atividades de
regularização ambiental de imóveis rurais nos
Estados
1.7 Realização de estudos relacionados à
regularização ambiental de imóveis rurais

Os órgãos competentes a que se refere o Componente 1 são o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, a Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia – SEDAM/RO e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMA/PA.
4
Sistema de Cadastro Ambiental Rural, gerido pelo Serviço Florestal Brasileiro.

Componente 2
Apoio a processos de
regularização ambiental de
imóveis rurais

Indicadores
•
•

•

Número de beneficiários atendidos com inscrições
realizadas nos municípios selecionados ((Meta 4000,
base 0, verificador: relatório SICAR)
Número de beneficiários/imóveis rurais atendidos com
análise de suas inscrições no CAR nos municípios
selecionados (Meta 70% dos 118.695 cadastros, base
2015=0, verificador: relatório SICAR)
Número de beneficiários/imóveis rurais atendidos com
propostas de regularização ambiental (simplificada e
detalhada) nos municípios selecionados (Meta XX, base
0, verificador: relatório SICAR)5

Subcomponentes

Atividades

2.1 Comunicação e capacitação

2.1 Comunicação e capacitação
2.1.1 Mobilização do público-alvo para processos
de regularização ambiental de imóveis rurais nos
municípios selecionados
2.1.2 Capacitação em processos de inscrição,
retificação e análise de CAR, e em elaboração de
propostas de regularização ambiental de imóveis
rurais

2.2 Inscrição de imóveis rurais no CAR e
retificação de cadastros em função de
notificações da análise
2.3 Análise de CAR
2.4 Elaboração de propostas de regularização
ambiental

2.2 Inscrição de imóveis rurais no CAR e
retificação de cadastros em função de
notificações da análise
2.2.1 Apoio a processos de inscrições residuais de
imóveis rurais no CAR
2.2.2 Apoio a processos de retificações de
cadastros no CAR em função de notificações da
análise nos municípios selecionados
2.3 Analise de CAR
2.3.1 Adequação de normas, fluxos e
procedimentos para análise do CAR nos Estados
2.3.2 Apoio a processos de análise do CAR
2.4 Elaboração de propostas de regularização
ambiental
2.4.1 Apoio a processos de elaboração de
propostas de regularização ambiental de imóveis
rurais (simplificadas e detalhadas) nos municípios
selecionados
2.4.2 Apoio a processos de análise de propostas
de regularização ambiental de imóveis rurais
(simplificadas e detalhadas) nos municípios
selecionados

5

A meta vai ser definida uma vez os processos de analise nos municípios estejam avançados

Componente 3
Recomposição de Áreas de
Preservação Permanente, de
Reserva Legal e de uso restrito

Indicadores
•
•
•

Área (ha) em recomposição nos municípios
selecionados (Meta XX, base 0, verificador: relatórios
dos projetos selecionados via chamadas)6
Número de multiplicadores treinados (Meta 180, base
0, verificador: relatório Embrapa)
Inserção das experiências dos projetos pilotos em
políticas públicas (meta: 4 políticas públicas, base: 0,
relatório de monitoramento do projeto)

Subcomponentes

Atividades

3.1 Capacitação de multiplicadores

3.1 Capacitação de multiplicadores
3.1.1 Elaboração de plano de capacitação
3.1.2 Elaboração dos conteúdos técnicos e
materiais
3.1.3 Implementação/execução do plano de
capacitação

3.2 Implantação de Centros de Referência
3.3 Implantação de Unidades Demonstrativas
3.4 Apoio a projetos de recomposição de
vegetação nativa via chamadas públicas

3.2 Implantação de Centros de Referência
3.2.1 Construção e projetos
3.2.2 Mobília e equipamentos
3.2.3 Instalação de viveiros demonstrativos
3.3 Implantação de Unidades Demonstrativas
3.3.1 Implementação de Unidades
demonstrativas

3.4 Apoio a projetos de recomposição de
vegetação nativa via chamadas
3.4.1 Preparação de editais para chamadas
públicas e seleção de projetos
3.4.2 Acompanhamento da implementação dos
projetos selecionados
3.4.3 Monitoramento e avaliação dos projetos

6

A meta vai ser definida depois da conclusão do processo de seleção de projetos via chamadas

Componente 4
Gestão do Projeto

Indicadores
•

n/a

Subcomponentes

Atividades

4.1 Planejamento e gestão técnica

4.1 Gestão do Projeto
4.1.1 Consultoria Internacional

4.2 Gestão financeira
4.3 Sistematizações e intercâmbios
4.4 Monitoramento e avaliação

4.2 Gestão Financeira
4.2.1 Agente financeiro
4.3 Sistematizações e intercâmbios
4.3.1 Sistematização de experiências e lições
aprendidas para subsidiar novas políticas
públicas
4.3.2 Eventos de intercâmbio
4.4 Monitoramento e avaliação
4.4.1 Sistema monitoramento
4.4.2 Monitoramento implementação do projeto

