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Expediente 

Este documento e a planilha que o acompanha foram desenvolvidos por meio de um esforço 

conjunto de organizações interessadas em fomentar a implementação do Código Florestal 

Brasileiro e dos compromissos de desmatamento zero na produção de commodities 

agropecuárias e florestais no Brasil.  O material é um produto intermediário, que alimentará uma 

plataforma aberta, online, compondo uma ferramenta de informações geográficas que facilitará 

o acesso de empresas compradoras de commodities às diferentes iniciativas que possam 

colaborar com o objetivo principal das organizações envolvidas. 
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Premissa Genérica 

A expectativa por trás do 

estabelecimento de padrões e 

compromissos de 

sustentabilidade é de que eles 

ajudem a elevar a desempenho 

de produtores e com o tempo 

movam o ápice da curva de 

distribuição para a direita. O 

papel da lei como desempenho 

mínimo necessário seria de 

empurrar os de pior 

desempenho e evitar as piores 

práticas. 

Situação geral no Brasil 

Ao contrário da premissa geral, 

a lei assume um papel 

diferente no Brasil por ser 

bastante exigente e detalhada, 

embora pouco implementada. 

Desta forma, implementar a lei 

contribui consideravelmente 

para mover a curva para direita 

a fim de elevar o desempenho 

geral para níveis mais próximos 

do desmatamento zero. Da 

mesma forma, as inciativas 

voluntárias por desmatamento 

zero podem se beneficiar do 

cumprimento legal e/ou 

promovê-lo. 

1 Introdução  
Há um número crescente de empresas que produzem ou compram commodities 

agrícolas e florestais com compromissos para eliminar o desmatamento de suas 

cadeias de fornecimento até 2020. Com compromissos realizados individualmente 

ou por meio de plataformas e iniciativas, como o Consumer Goods Forum (CGF)1 ou 

a Declaração de Nova Iorque sobre Florestas2, apresenta-se às empresas o desafio 

de implementá-los nos locais onde produzem ou de onde compram commodities.  

Figura 1 – Premissa geral sobre o papel da lei e de compromissos e padrões de sustentabilidade. 

Fonte: Elaborado por Proforest 

Figura 2 – Representação esquemática da situação geral no Brasil sobre o papel do Código Florestal 

e de compromissos de desmatamento zero. Fonte: Elaborado por Proforest 

 

1 Mais informações disponíveis em: http://www.theconsumergoodsforum.com/ (último acesso em 

abril de 2016).  

2 Mais informações disponíveis em: http://www.un.org/climatechange/summit/wp-

content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forests_19May2014.pdf (último acesso 

em abril de 2016).  
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Código Florestal 
Brasileiro 

Elemento chave da legislação 

que regula o uso e gestão de 

terras em propriedades 

particulares, o Código Florestal 

exige que os proprietários 

conservem vegetação nativa 

nas propriedades rurais por 

meio da Reserva Legal (RL), que 

ocupa um percentual específico 

da área da propriedade (de 

20% a 80%, dependendo da 

região), e a definição de áreas 

ambientalmente sensíveis, 

Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), que visam, 

inter allia, a conservar recursos 

hídricos e evitar a ocorrência 

de erosão do solo. 

No Brasil, o panorama atual proporciona um arcabouço legal (i.e., o novo Código 

Florestal [CF], regido pela lei 12.651/2012) e uma série de iniciativas que, se 

apoiados e implementados, devem colaborar para o atendimento de boa parte dos 

compromissos. Em 2014, reconhecendo esse panorama, um grupo de ONGs 

brasileiras assinou um compromisso instando as empresas a implementar o CF 

como passo crucial para atender seus compromissos3.  

Em 2015, o CGF, em uma reunião de seu grupo de trabalho sobre soja sustentável, 

em conjunto com stakeholders brasileiros, reconheceu a importância do CF para 

seus compromissos. Em uma reunião da Tropical Forest Alliance 20204 (TFA 2020), 

em junho de 2015, um grupo que reuniu empresas, ONGs e o CGF, concordou em 

desenvolver orientações para empresas sobre como implementar seus 

compromissos para eliminar o desmatamento de cadeias de commodities no Brasil. 

Esse processo seria calcado nas leis, iniciativas e incentivos existentes. No mesmo 

mês, a Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura, em seu lançamento, destacou 

a importância do CF para a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, da sigla 

em inglês) Brasileira5. 

Desta forma, a orientação geral para as empresas lograrem implementar os seus 

compromissos de desmatamento zero no Brasil é de trabalhar em duas frentes 

concomitantes e integradas:  

 

Implementação completa do Código 

Florestal por todos os produtores e 

compra somente de commodities 

produzidas conforme o Código 

Florestal por parte de todas as 

empresas da cadeia. 

A eliminação do desmatamento nas 

cadeias de fornecimento até 2020, 

identificando e endereçando as 

lacunas existentes entre os requisitos 

legais e os compromissos das 

empresas. Deve-se utilizar, sempre 

que possível, iniciativas já existentes 

(e.g. certificação, moratórias, zonas 

livres de desmatamento e outras 

abordagens jurisdicionais). 

Ressalta-se que não há uma ordem preferencial entre as estratégias, dado que em 

algumas situações pode ser mais factível implementar uma ferramenta atrelada ao 

desmatamento zero e, em outras, ligada ao cumprimento do CF. 

 

3 O compromisso foi assinado por Amigos da Terra, Apremavi, BVRio, Conservação Internacional, 

Earth Innovation Institute, Environmental Defense Fund, Fundação Amazonas Sustentável, Grupo de 

Trabalho Amazônico, ICV, Imaflora, Imazon, Iniciativa Verde, Idesam, IPAM, IDS, Proforest, SOS Mata 

Atlântica, e WWF Brasil, bem como pelo Programa Municípios Verdes (Governo do Pará). 

4 Mais informações disponíveis em: https://www.tfa2020.org/ (último acesso em abril de 2016). 

5 Mais informações disponíveis em: http://www.coalizaobr.com.br/ (último acesso em abril de 

2016).  
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Esses componentes definem o que se concebeu como twin-track approach para 

implementação de compromissos de desmatamento zero no Brasil. A Figura 3 

busca ilustrar como o atendimento ao CF tem um papel fundamental para a 

implementação dos compromissos de desmatamento zero e como pode ser 

complementado com uma variedade de iniciativas voluntárias já existentes no 

Brasil. 

Figura 3 – Twin-track approach 

Fonte: Elaborado por Proforest 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho6 foi compilar iniciativas e incentivos 

existentes que possam colaborar para que as empresas fomentem a 

implementação do CF e implementem seus compromissos para eliminar o 

desmatamento de cadeias de commodities agropecuárias e florestais no Brasil. 

Entende-se que a análise do que já existe seja o passo inicial para que se planeje a 

eventual integração de mecanismos, e para que se explicitem as lacunas em termos 

de ferramentas que colaborem com os objetivos apresentados. 

Este trabalho faz parte de um projeto conjunto de organizações para fornecer 

suporte às empresas no desafio de cumprir os seus compromissos relacionados ao 

desmatamento zero. A presente compilação é um produto intermediário, que 

alimentará uma plataforma aberta, online, compondo uma ferramenta de 

informações geográficas que facilite o acesso de empresas compradoras às 

diferentes iniciativas. 

O documento está estruturado em quatro seções. A Introdução apresenta uma 

breve contextualização do projeto, incluindo seus antecedentes e objetivos gerais. 

A seção Metodologia explicita os contornos das atividades desenvolvidas. A seção 

Resultados agrupa as iniciativas de acordo com sua característica principal ou 

“tipo” (e.g. monitoramento, certificação, moratória). A seção Conclusões e 

Recomendações, apresenta as principais conclusões e sugere os próximos passos 

para que se desenvolvam orientações e ferramentas que facilitem o 

monitoramento e cumprimento das metas de desmatamento zero e do CF. O 

presente documento deve ser analisado em conjunto com a planilha Mapeamento 

iniciativas_CF_DZ_19042016.xls, que reúne as informações acerca das iniciativas 

compiladas. O Anexo I apresenta considerações e exemplos sobre as características 

 

6 Este relatório foi parcialmente financiado pelo WWF-Brasil. 
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principais das iniciativas, incluindo a que se prestam e elementos sobre como 

podem ser úteis ao setor privado.  

 
2 Metodologia 
Por meio de consultas e discussões com coletivos, foram definidos os atributos que 

deveriam ser identificados em cada iniciativa, com o objetivo de alinhar 

expectativas e orientar a pesquisa. Foram consultadas organizações como: WWF, 

World Resources Institute (WRI), Proforest, Imaflora, Laboratório de 

Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás 

(Lapig), Conservação Internacional (CI), Observatório do Código Florestal (OCF), 

Gordon and Betty Moore Foundation, Governors' Climate and Forests Fund, United 

States Agency for International Development (USAID) Brazil, bem como o TFA 2020 

South America Strategy Work Group. 

Definiu-se que os seguintes elementos seriam compilados: 

 Nome da iniciativa 

 Breve descrição 

 Característica principal da iniciativa: mapeamento/monitoramento, 

moratória, certificação, política pública (comando e controle), política 

pública (incentivos), mecanismo de rastreabilidade, iniciativa corporativa, 

abordagem jurisdicional, assistência técnica, certificação, pagamentos por 

serviços ambientais, planejamento territorial ou programa de melhoria 

contínua. 

 Organização responsável ou líder 

 Commodity contemplada 

 Localização ou região coberta 

 Abrangência (região ou unidades produtivas/municípios) 

 Duração 

 Se contribui para implementar o CF 

 Se contribui para eliminar o desmatamento de cadeias de commodities 

 Se há uma meta de redução do desmatamento 

A pesquisa considerou informações publicamente disponíveis, o conhecimento 

prévio da equipe do Proforest e o contato com representantes de organizações que 

lideram ou abrigam algumas das inciativas.  

O levantamento buscou ser abrangente para contemplar ferramentas úteis às 

cadeias de commodities diversas, tendo em vista que ferramentas específicas a 

uma commodity poderiam ser úteis a outras, ou poderiam inspirar novas formas de 

monitoramento, rastreabilidade, incentivos, etc. em cadeias distintas.  

As informações foram agrupadas em uma planilha, e brevemente analisadas para 

o desenvolvimento das seções seguintes deste relatório. Ressalta-se que não é 

objeto desta análise o aprofundamento de detalhes de cada iniciativa, mas a 

identificação de suas características gerais, e que foram priorizadas as iniciativas 

com alguma definição geográfica. 
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3 Resultados 

3.1 Agrupamento de Iniciativas 

As iniciativas foram agrupadas de acordo com as suas características principais, 

buscando explicitar de que forma elas contribuem para que as empresas fomentem 

a implementação do CF e cumpram com seus compromissos de desmatamento 

zero.  

De forma geral, entende-se que as iniciativas de monitoramento permitam às 

empresas compor a análise do risco de não cumprimento de suas políticas de 

desmatamento zero. Neste trabalho, considera-se o risco de não cumprimento de 

seus compromissos devido à maior ameaça ou probabilidade de produção de 

commodities em áreas desmatadas (legal ou ilegalmente).  

A análise pode ser composta, inter allia, por medidas de monitoramento 

(indicando a ocorrência do desmatamento) e medidas que colaborem para a 

mitigação do desmatamento (e.g. por meio da fiscalização pelo setor público, 

realização do Cadastro Ambiental Rural [CAR] e adesão ao Programa de 

Recuperação Ambiental [PRA] quando necessário, ou de certificações). A 

localização geográfica das iniciativas permite que se analise em conjunto ações que 

abrangem ou sejam específicas a determinadas regiões fornecedoras de 

commodities. 

Ressalta-se que o presente estudo não analisou a eficácia das iniciativas 

compiladas, i.e., se efetivamente resultam na mitigação do risco de 

desmatamento7. Tampouco a ferramenta que se desdobrará deste trabalho (i.e., a 

plataforma online) julgará o impacto das medidas de mitigação, mas as 

disponibilizará para que que empresas e outros interessados identifiquem 

potenciais parcerias para garantir a implementação de suas políticas. 

O presente estudo subdivide as iniciativas mitigadoras entre públicas e privadas. A 

lógica adotada é, de forma simplificada, ilustrada na Figura 4.  

 

7 Não foi objeto do presente estudo definir ou analisar o conceito de desmatamento das iniciativas. 



Cumprimento Legal e Eliminação do Desmatamento na Produção de Commodities no Brasil 

 

8 
 

 

Figura 4 - Agrupamento das iniciativas 

Fonte: Elaborado por Proforest 

 

Ressalta-se que essa não seria a única forma de subdividir ou agrupar as inciativas, 

mas foi a adotada para ilustrar o que se pretende ao compilar as diversas iniciativas.  

O quadro completo com as informações compiladas é apresentado na planilha 

Mapeamento iniciativas_CF_DZ_19042016.xls.  

Dependendo da iniciativa o foco pode ser em uma determinada região. A 

localização geográfica das iniciativas torna viável a análise do conjunto de ações 

que abrangem ou são específicos à determinadas regiões fornecedoras de 

commodities. Conhecer o contexto local e as iniciativas existentes em uma região é 

extremamente útil para que se identifiquem potenciais sinergias relevantes para a 

empresa compradora e seus fornecedores, otimizando recursos e alavancando o 

potencial alcance de ações do setor de compradores.  

As regiões cobertas pelas iniciativas são apresentadas graficamente na seção 

seguinte, a fim de ilustrar como o mapeamento na plataforma online permitirá uma 

análise da ausência/necessidade de ações em regiões onde ainda há risco de 

desmatamento e medidas mitigadoras são potencialmente insuficientes 
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3.1 Resumo das Iniciativas Identificadas 

A Tabela 1 resume o número de iniciativas identificadas, por característica principal 

e região. 

Tabela 1 – Iniciativas Identificadas por Característica Principal e Região 

 

Ressalta-se que a Tabela 1 não pretende ser exaustiva com relação às iniciativas 

existentes, tampouco com relação às possibilidades de organização para análise – 

que podem se desdobrar de acordo com a commodity, região, ou mesmo a 

abrangência. Deve-se notar, também, que algumas iniciativas perpassam a 

subdivisão de regiões apresentada e que não se pode afirmar se há (ou não) 

correlação entre o número de iniciativas em uma determinada região e um menor 

risco ao desmatamento. 

A Figura 5, Figura 6 e Figura 7 apresentam de forma gráfica a presença e cobertura 

das iniciativas mapeadas8.  

  

 

  

 

8 Obs.: Não estão representadas todas as iniciativas, mas objetiva-se ilustrar como algumas das 

principais iniciativas identificadas cobrem as regiões do Brasil e como podem ser apresentadas na 

plataforma online. 

Iniciativa/ Região Amazônia Cerrado Brasil/Global Outros Total 

Mapeamento/ 

Monitoramento 

6 1 9 2 18 

Ordenamento 

territorial 

1  1  2 

Comando e controle 3  1  4 

Incentivos Públicos 1   3 4 

Rastreabilidade   4  4 

Moratória 2    2 

Melhoria continua 9 1 3 4 17 

Iniciativas 

corporativas 

4  1  5 

Certificação   9  9 

PSA   1  1 

Outras 5  1 1 7 

Total 31 2 30 10 73 
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Figura 5 – Iniciativas de mapeamento ou monitoramento que colaboram para informar o risco de desmatamento 

Fonte: Elaborado por Proforest 
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Figura 6 – Iniciativas públicas que podem colaborar com a  

mitigação do risco de desmatamento 

Fonte: Elaborado por Proforest 

Figura 7 – Iniciativas privadas que podem colaborar com a  

mitigação do risco de desmatamento 

Fonte: Elaborado por Proforest 
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4 Conclusões e Recomendações 
Com o crescimento dos compromissos "desmatamento zero" entre as empresas 

compradoras de commodities agrícolas e florestais, há uma necessidade urgente 

de ferramentas que as ajudem a implementar os seus compromissos. No Brasil, 

existem diversas iniciativas para avaliar os riscos ambientais (além de outros) 

associados à produção de commodities. Existem também diversas iniciativas com o 

objetivo de mitigar esses riscos. 

Essas ações estão, em sua maior parte, dispersas e podem muitas vezes ser 

desconhecidas pelo setor privado. Neste contexto, o presente documento 

apresenta o levantamento (não exaustivo) de 73 iniciativas potencialmente úteis 

à implementação do CF e à eliminação do desmatamento nas cadeias de 

commodities.  

Da Tabela e Figuras apresentadas, depreende-se que há iniciativas em número e 

abrangência elevados para ajudar a monitorar e potencialmente mitigar o 

desmatamento no Brasil. Divulgar e facilitar o seu acesso às empresas compradoras 

de commodities pode ter um impacto substancial na promoção da legalidade e do 

fim do desmatamento (legal ou ilegal) no Brasil. 

A análise do que já existe é o passo inicial para que se planeje a eventual integração 
de mecanismos, e para que se explicitem as lacunas em termos de ferramentas que 

colaborem com os objetivos apresentados. A Figura 8 ilustra o encadeamento para 
o desenvolvimento da plataforma. 

 

Figura 8 – Encadeamento do projeto 

Fonte: Elaborado por Proforest 
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Destacam-se as seguintes conclusões e recomendações: 

Utilidade das iniciativas e da plataforma que as conectará 

De forma geral, as iniciativas permitem às empresas compor a análise do risco 

de não cumprimento de suas políticas de desmatamento zero. Assumindo a 

existência de rastreabilidade das commodities adquiridas até a sua origem, um 

comprador poderia, por exemplo, utilizar a plataforma online as diversas 

informações para:  

1- Analisar o nível de desmatamento na região de origem,  

2- Analisar quais as medidas mitigadoras existentes na região e como 

poderiam ser úteis no auxílio ao cumprimento de seus compromissos. 

Uma plataforma online e dinâmica conseguirá apresentar as iniciativas 

mapeadas como camadas, que seriam agregadas conforme o interesse do 

usuário. 

Ao explicitar áreas com alto risco e ausência de medidas de mitigação (ou de 

medidas eficazes), a plataforma ajudará a priorizar intervenções e fomentar 

parcerias com o objetivo de sanar tais demandas. 

A identificação de sinergias propiciará maior impacto e a otimização dos recursos 

de empresas compradoras, ONGs, instituições financeiras e agências 

internacionais de desenvolvimento com interesses comuns.  

Considerações iniciais com relação às iniciativas existentes 

É interessante notar que há sistemas sofisticados e confiáveis para mapear e 

monitorar o desmatamento em determinadas regiões ou em todo o Brasil (e.g. 

por meio do Prodes, do TerraClass Cerrado, do Global Forest Watch ou do 

MapBiomas), que já estão em uso por parte do setor privado e que podem ter 

sua importância disseminada entre empresas que ainda não os utilizam.  

Sistemas emergentes e ainda em desenvolvimento como o Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural (Sicar) podem ter um papel crucial na análise da 

legalidade de propriedades produtoras de commodities. O Sicar teria o potencial 

para explicitar, por exemplo, onde ocorreu desmatamento ilegal. Não obstante, 

ainda é incerto o que estará publicamente disponível no sistema e quando ele 

estará em funcionamento pleno. 

As medidas de mitigação são ainda mais numerosas e dispersas pelo pais. Apesar 

de mais numerosas, sua atuação normalmente é local (ou em regiões abarcando 

alguns municípios) e devem ser analisadas caso a caso para que se confirme seu 

real impacto e eficácia para reduzir ou eliminar o desmatamento, algo que não 

faz parte do projeto em voga.  

Nota-se, de acordo com o levantamento, um número grande de iniciativas com 

foco na Amazônia (seja no bioma ou na Amazônia legal). Essa afirmação não é 

verdadeira, no entanto, para o Cerrado. Deve-se analisar se as iniciativas 



Cumprimento Legal e Eliminação do Desmatamento na Produção de Commodities no Brasil 

15 
 

existentes que cobrem o Brasil e novas iniciativas anunciadas pelo Governo 

Federal9 seriam suficientes para monitorar e conservar esse bioma.  

Elementos que devem ser considerados no desenvolvimento da plataforma  

É importante destacar que determinadas iniciativas (e.g. sistemas de certificação 

ou os programas de assistência técnica) cobrem fazendas e não regiões. Desta 

forma, a informação que se deve buscar refere-se às propriedades envolvidas 

(certificadas ou participantes). Considerando que a participação de propriedades 

é dinâmica, i.e., fazendas podem ser certificadas/ participantes em um 

determinado ano e não no seguinte, é importante que um sistema que agregue 

e disponibilize tais informações esteja diretamente conectado à fonte mais atual 

ou oficial da informação10. 

 

O próximo passo, conforme apresentado na Figura 8, será aproveitar os resultados 
da presente pesquisa para que se avance com a Etapa 2 – Detalhamento da 
Plataforma e Atribuição de Responsabilidades. Esse passo será discutido entre as 
organizações que colaboraram com o desenvolvimento do presente levantamento 
– notadamente WWF, Proforest, WRI, Imaflora e Lapig – bem como potenciais 
outras organizações. Durante o processo de desenvolvimento da plataforma serão 
consultadas diversas organizações e coletivos, incluindo o CGF, TFA 2020, a Coalizão 
Brasil Clima Floresta e Agricultura, o OCF, o Grupo de Trabalho da Pecuária 
Sustentável (GTPS) e a Roundtable on Responsible Soy (RTRS). 

 

 

 

  

 

9 Vide: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2015/11/cerrado-brasileiro-tem-54-5-da-

vegetacao-preservada (último acesso em abril de 2016).  

10 O Imaflora, por exemplo, apresenta uma lista online de empreendimentos certificados, que é 

constantemente atualizada. Disponível em: http://www.imaflora.org/empreendimentos-

certificados.php (último acesso em abril de 2016). 
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5 Anexo I – Tipos de Iniciativa 
Iniciativas de mapeamento e monitoramento do desmatamento  

Foram agrupadas as iniciativas que, de forma geral, disponibilizam mapas de uso 

do solo ou imagens de satélite do Brasil e que colaborem com a evidenciação ou 

indicação do desmatamento legal ou ilegal. 

Algumas inciativas nesta categoria disponibilizam também informações e 

estatísticas sobre a variação da cobertura e uso do solo, em diversas escalas 

(município, estado, bioma). São particularmente úteis por ajudar na detecção e 

evidenciação da alteração da cobertura florestal, e na compreensão da dinâmica da 

produção agropecuária em determinadas regiões.  

Por meio da disponibilização gratuita de informações sobre a implementação do 

CAR (e.g. Projeto DataGEO, Figura 9) ou da perda de cobertura florestal anual (e.g. 

Global Forest Watch, Figura 10), é possível inferir quais áreas apresentam maior 

potencial de desmatamento, ainda que não seja imediatamente possível concluir 

se seria ilegal, legal, ou atrelado à produção de uma commodity específica, algo que 

deve ser possível em versões futuras de algumas ferramentas (e.g. Global Forest 

Watch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - DataGEO 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 201511 

 

11 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2015. DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. Disponível em: http://datageo.ambiente.sp.gov.br/ (último acesso em abril de 2016).  
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Figura 10 - Global Forest Watch 

Fonte: World Resources Institute, 201512 

Ordenamento territorial 

Foram incluídas nessa categoria os zoneamentos agroecológicos, que constituem:  

Instrumento técnico-científico construído a partir do conhecimento das 

potencialidades e vulnerabilidades ambientais de determinada região, 

especialmente do comportamento e das características do clima, do solo, 

da vegetação, da geomorfologia, e com foco na aptidão das terras para uso 

agrícola. Considera também as características sociais e econômicas de cada 

região. Como instrumento de ordenamento do espaço da produção 

agrícola, delimita zonas agroecológicas, que são áreas homogêneas ou 

unidades ambientais ou ainda unidades básicas de trabalho para a 

agricultura (EMBRAPA, s/a)13. 

 

12 World Resources Institute, 2015. Global Forest Watch Beta. Disponível em: 

http://www.globalforestwatch.org/ (último acesso em abril de 2016).  

13 Embrapa, s/a. Zoneamento Agroecológico. Disponível em: https://www.embrapa.br/tema-

zoneamento-agroecologico (último acesso em abril de 2016).  
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O Zoneamento Agroecológico da Cana de Açúcar, por exemplo, define que a 

expansão da produção não ocorra em áreas com vegetação nativa, i.e., preconiza 

a conversão zero, e apresenta as áreas com aptidão para produção, por estado 

(Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Zoneamento agroecológico da cana de açúcar: Mato Grosso do Sul 

Fonte: EMBRAPA e MAPA, 200914 

Políticas públicas (comando e controle) 

De forma geral, políticas de comando e controle buscam prevenir problemas 

ambientais especificando como organizações devem gerir processos, definindo 

regulamentações detalhadas e realizando inspeções do seu cumprimento, bem 

como imputando penalizações no caso de não cumprimento.  

Exemplos de iniciativas nessa categoria incluem o acordo pela regularização da 

pecuária proposto pelo Ministério Público Federal do Pará (MPF – Pará), por 

exemplo. A partir desse acordo, foram assinados Termos de Ajuste de Conduta 

(TACs) com frigoríficos, curtumes, calçadistas e outras empresas que revendem 

produtos com matéria-prima da pecuária, que se comprometeram a fazer uma 

série de exigências ambientais e sociais aos fornecedores de matéria-prima. Esses 

acordos seriam fiscalizados pelo MPF e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)15. Outro exemplo, também no Pará, 

condiciona a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) à regularidade junto ao 

CAR16 (Estado do Pará, 2014). Iniciativas como essas podem colaborar para a 

garantia da origem legal das commodities. 

 

14 EMBRAPA e MAPA, 2009. Zoneamento Agroecológico da Cana de Açúcar. Disponível em: 

http://www.cdes.gov.br/documento/2300630/zoneamento-agroecologico-da-cana-de-acucar-texto-

outubro-2009-.html (último acesso em abril de 2016). 

15 Ministério Público Federal do Pará, s/a. Histórico da atuação do MPF pela pecuária sustentável. 

Disponível em: http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-

site/copy_of_pdfs/Historico_regularizacao_pecuaria.pdf (último acesso em abril de 2016).  

16 Estado do Pará, 2014. Decreto Nº 1052 DE 16/05/2014. Disponível em: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=270371 (último acesso em abril de 2016). 
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Políticas públicas (incentivos) 

Foram agrupadas iniciativas que envolvam o setor público e que promovam, de 

forma voluntária, a utilização de ferramentas, o desenvolvimento de projetos ou a 

disponibilização de recursos que colaborem com o monitoramento e mitigação do 

desmatamento. 

Exemplos incluem o Fundo Amazônia, que capta doações para investimentos não-

reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao 

desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas. 

Outro exemplo seria o programa Produzir, Conservar e Incluir, do estado do MT. O 

programa pretende, inter allia, ampliar o atendimento de assistência técnica e 

extensão rural da agricultura familiar, aumentar a produtividade de agricultores e 

reduzir o desmatamento.  

Relatórios periódicos e outras informações geradas pelas organizações envolvidas 

nos projetos serviriam de referência para compradores inferirem, por exemplo, 

quanto ao cumprimento do CF ou desmatamento nas áreas cobertas.  

Mecanismos de rastreabilidade (setores público e privado) 

Nesta categoria foram agrupadas as iniciativas que permitem o rastreamento do 

produto à sua origem, ou a identificação de indícios de ilegalidade da origem. Para 

produtos de origem florestal nativa existe o Sistema DOF (Documento de Origem 

Florestal), uma licença obrigatória para o controle do transporte da origem ao seu 

destino.  

Outro exemplo seria o Sistema de Consulta de Legalidade, oriundo do setor privado 

e que realiza cruzamentos de diversas referências (e.g. de fontes oficiais, de ONGs, 
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imagens de satélite) buscando identificar indícios de irregularidades ou fraudes nas 

licenças para o transporte dos produtos de origem florestal (Figura 12). 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Sistema de Consulta de Legalidade 

Fonte: BVRio, 201617 

Moratórias 

As moratórias consistem em compromissos voluntários de empresas de não 

comercializar ou financiar a produção agropecuária em determinadas regiões, com 

o objetivo de preservá-las assumindo a existência de forte pressão para o 

desmatamento. 

No caso da soja, por exemplo, a moratória contempla o monitoramento periódico 

do bioma Amazônia, considerando imagens de satélites, bases de dados diversas18, 

destacando a lista de municípios com soja em não conformidade com a moratória. 

 

17 BVRio, 2016. Sistema de Consulta de Legalidade. Disponível em: 

http://www.bvrio.com/madeira/analise/analise/dashboard.do?language=pt (último acesso em abril 

de 2016). 

18 Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
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Os resultados da inciativa, quando disponíveis, podem ser calcados em estudos 

consistentes e com metodologias transparentes (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Área de estudo para seleção dos polígonos desflorestados no período da moratória 

Fonte: ABIOVE et al., 201419 

Programas de melhoria contínua ou assistência técnica 

Foram agrupados programas e projetos que buscam promover a eficiência da 

produção, com a redução dos impactos ambientais e estímulo ao desenvolvimento 

social, econômico e ao cumprimento legal. Algumas iniciativas buscam disseminar 

boas práticas, e.g., tendo por referência o material desenvolvido pela EMBRAPA - 

Boas práticas agropecuárias: bovinos de corte: manual de orientações (BPA), 

qualificando pequenos produtores, apoiando ou mesmo tendo a implementação 

do CAR como requisito para a participação das propriedades. 

O Programa Novo Campo, por exemplo, tem apresentado resultados expressivos 

apoiando pecuaristas em intervenções nas propriedades, criando incentivos 

positivos para a regularização ambiental. As intervenções do programa relacionam-

se, inter allia, à recuperação de Áreas de Proteção Permanente, intensificação da 

área de pastagem ou definição da estação de monta, o que tem trazido benefícios 

tangíveis aos produtores, com produtividade muito superior à média na região. 

Uma das contrapartidas do produtor, para participar do programa, é que cumpra 

as leis e esteja registrado junto ao CAR e uma das metas do programa é abranger 

300 propriedades (MARCUZZO, 2015)20.  

Outro exemplo seria o programa Carne Sustentável: do Campo à Mesa, 

desenvolvido por um grupo que reúne a The Nature Conservancy (TNC), o Grupo 

Marfrig e o Walmart. O programa visa o fornecimento de recursos técnicos para 

regularização ambiental e ampliação da produção responsável, buscando garantir 

 

19 ABIOVE et al. (2014). Moratória da soja: 7° ano do mapeamento e monitoramento do plantio de 

soja no bioma Amazônia. Disponível em: 

http://www.abiove.org.br/site/_FILES/Portugues/12122014-105447-

19.11.2014._relatorio_da_moratoria_da_soja_-_7%C2%BA_ano.pdf (último acesso em abril de 

2016). 

20 MARCUZZO, S. F. (2015). Programa Novo Campo: Estratégia de pecuária sustentável na Amazônia. 
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a conservação de florestas, solos e rios dessas regiões e ampliar a oferta de carnes 

com garantia de origem (TNC, 2016)21. 

Iniciativas dessa natureza também costumam sistematizar informações de um 

número grande de produtores, podem colaborar para os objetivos de empresas a 

jusante à medida que: 1- aumentam o número e área de propriedades alinhadas ao 

CAR; 2- podem permitir a obtenção de informações de 2ª parte com relação às 

propriedades envolvidas (e.g. informações detalhadas sobre mudanças no uso da 

terra). 

O engajamento, direto ou indireto de empresas (por meio da concepção, 

implementação, patrocínio ou ampliação) nesses programas pode permitir que se 

assegure o cumprimento do código florestal e do desmatamento zero. 

Iniciativas Corporativas 

Foram compiladas iniciativas de empresas compradoras ou de provedoras de 

serviços que colaborem com a rastreabilidade e análise de risco das commodities 

sendo adquiridas. Há sistemas que cruzam, por exemplo, a localização da origem 

da commodity com informações geográficas sobre as áreas de desmatamento, 

terras indígenas e unidades de conservação, além de bancos de dados públicos 

sobre o trabalho análogo a escravo e áreas embargadas. 

Essas iniciativas colaboram para a análise quanto ao atendimento das políticas de 

compra das empresas, destacando regiões ou produtores onde o risco de não 

cumprimento é maior. Dentre outras características, os sistemas são 

potencialmente auditáveis por terceira parte, estabelecem quais documentos ou 

informações devem ser solicitadas para os fornecedores, o tipo de registro 

necessário, e podem contar com verificações in loco.   

São bastante úteis para as empresas compradoras, que poderiam também se 

beneficiar da troca de informações adquirida para cada cadeia de valor, respeitadas 

questões comerciais e confidenciais. 

Pagamento por serviços ambientais 

O pagamento por serviços ambientais (PSA) é um instrumento econômico para 

lidar com a falha de mercado relativa à tendência à suboferta de serviços 

ambientais em decorrência da falta de interesse por parte de agentes econômicos 

em atividades de proteção e uso sustentável dos recursos naturais (MMA, 2011)22. 

Busca estimular a proteção, o manejo e o uso sustentável de florestas, de modo a 

resguardá-las da pressão de desmatamento e degradação. Cria incentivos 

econômico para a manutenção da floresta em pé, ao mesmo tempo em que pode 

apoiar atividades de comunidades rurais locais. 

 

21 TCN (2016). Carne Sustentável: Do Campo à Mesa. Disponível em: http://www.tnc.org.br/por-que-

a-tnc/trabalhamos-em-parceria/nossos-apoiadores/pecuaria-legal-boas-escolhas-do-campo-a-

mesa.xml (último acesso em abril de 2016). 

22 MMA (2011). Pagamento por Serviços Ambientais na Mata Atlântica: Lições aprendidas e 

Desafios. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/psa_na_mata_atlantica_licoes_aprendidas_e_d

esafios_202.pdf (último acesso em abril de 2016). 
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Programas de PSA podem colaborar com o mapeamento de áreas e propriedades 

onde há incentivos claros para o não desmatamento. Podem prover o incentivo 

adicional para produtores irem além das exigências legais. 

Certificação 

A certificação constitui uma declaração formal acerca de algum atributo, emitida 

por quem tenha credibilidade ou autoridade para isso. Os selos de certificação 

ambiental podem se destinar a declarar para os consumidores, por exemplo, 

informações sobre a forma de produção ou seus impactos ambientais.  

O Forest Stewardship Council (FSC), por exemplo, oferece um sistema de 

certificação florestal internacionalmente reconhecido, que identifica produtos 

originados do bom manejo florestal. De acordo com a definição do FSC, o manejo 

florestal responsável deve seguir, inter allia, obediência às leis. 

Certificações reconhecidas podem ser bastante uteis às empresas compradoras, à 

medida que trazem maior segurança quanto a legalidade e outros aspectos do 

produto sendo comprado. A integridade e o lastro da declaração decorrem de uma 

terceira parte independente, que realiza auditorias. 

Outros tipos de iniciativa 

Foram incluídas iniciativas que não se enquadram nos “tipos” apresentados 

anteriormente, mas que ainda assim seriam uteis ao objeto da pesquisa. 

Exemplos incluem o Inovacar, liderado pela CI, que monitora e divulga um conjunto 

de indicadores que procuram demonstrar os avanços e as dificuldades da 

implantação do CAR nos estados. 

 

 

 

 



 

 
 

 


