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Apresentação 

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados finais da 
pesquisa sobre Identificação da demanda por restauração da vegetação nativa 
proveniente de mecanismos legais. O esforço consistiu no levantamento, análise, 
triagem e sistematização de dados relativos a compromissos jurídicos de restauração de 
vegetação nativa por diferentes instrumentos legais no âmbito do poder judiciário e 
executivo federal e estadual, nos termos do projeto elaborado em parceria pelas partes 
e aprovado pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e Partnership for Forests  
(P4F).  

Os trabalhos foram desenvolvidos pela empresa AL Gestão, Política e Legislação 
Socioambiental, responsável pela coordenação geral do projeto, e pela empresa Flexus 
Consultoria em Biodiversidade e Sustentabilidade, focada no aferimento de 
informações junto aos órgãos tanto do executivo federal quanto estaduais. Para 
auxiliarem na execução do projeto na busca e análise dos dados foram também 
mobilizados os seguintes parceiros institucionais: Ludovino Lopes Advogados, Portal 
Jusbrasil, Rogério Faezy (consultor), Associação Brasileira do Ministério Público do Meio 
Ambiente e (Abrampa). Além destes foram também contratados consultores em ambas 
as frentes de pesquisa para a análise de processos (físicos e digitais). 

Os estados selecionados como obrigatórios para a execução do projeto foram: 
DF, MG, MT, PA e SP. Como parte dos estados opcionais constantes no edital foram 
selecionados GO e RJ. A escolha desses dois estados deveu-se às suas relevâncias nos 
distintos Biomas (Cerrado e Mata Atlântica, respectivamente) e, sobretudo, pelo grau 
de organização e acessibilidade dos dados. Entretanto ao final da pesquisa foi ampliado 
o foco para todos os estados brasileiros no âmbito da pesquisa no Judiciário. 

Para os sete estados selecionados, o objetivo norteador foi contribuir com a 
construção de uma base de dados organizada a respeito do componente da restauração 
da vegetação nativa para o período de 2012 até os dias atuais, indicando quais os 
principais mecanismos indutores de restauração no estado e a dimensão da área a ser 
restaurada em virtude de decisões administrativas e judiciais já formalizadas e em 
andamento. Considera-se que o mapeamento do potencial de restauração é de grande 
interesse tanto para administração pública quanto para o setor privado, podendo 
subsidiar o processo de acompanhamento e tomada de decisão.  

Os relatórios anteriores, referentes ao Produto A e Produto B entregues, 
respectivamente, em janeiro e maio de 2020, descreveram a situação inicial e 
intermediária das atividades desenvolvidas e os resultados preliminares da execução do 
levantamento. Em virtude da decisão de prorrogação do projeto, a data de entrega do 
presente Produto C, anteriormente prevista para o mês de julho de 2020, foi adiada para 
o mês de agosto a fim de ser possível concluir plenamente as atividades em andamento, 
sobretudo em função da chegada de novas e importantes informações em meados do 
mês de julho. Neste relatório são apresentados os dados finais decorrentes do 
levantamento feito ao longo de todo o período de execução do projeto, tanto no âmbito 
do judiciário, por meio garimpagem dos processos judiciais disponíveis em bases de 
dados digitais públicas, quanto no executivo, junto aos estados selecionados e órgãos 
federais do executivo.  
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Resumo Executivo 

A tabela abaixo integra e sistematiza os resultados finais obtidos nos 
levantamentos da demanda firme de restauração de vegetação nativa nos eixos 
judiciário, extra judicial e executivo representando os números consolidados da área 
prescrita para ser recuperada a partir dos diferentes tipos de instrumentos mapeados. 
 

No caso do executivo a demanda firme é entendida como aquela sobre a qual 
não há mais possibilidade de questionamento e já é objeto de um termo de 
compromisso assinado. No caso do Judiciário há diferentes níveis em relação ao 
compromisso de restauração uma vez que foram objeto de mapeamento as ações que 
estão em diferentes fases, mas no mínimo a restauração já está sendo demandada 
formalmente no âmbito do judiciário, com alta probabilidade de desfecho positivo, pelo 
que a pesquisa levantou. 

 

Judiciário 

A pesquisa no judiciário começou com um levantamento bruto de 1,75 milhão 
de “menções” a um conjunto de 33 palavras chaves referentes direta ou indiretamente 
a restauração florestal em sites oficiais dos tribunais de justiça. A partir dessas menções 
foram selecionadas 302 mil publicações garimpadas na base de dados do Portal 
Jusbrasil. Foi desenvolvida uma plataforma e uma base de dados própria do projeto 
localizada num data center privado em Brasília-DF. 

Sobre essa base (2ª fase) foram aplicados vários filtros de pesquisa por robôs 
desenvolvidos especialmente para o projeto e por pesquisadores contratados e 
treinados especialmente e que desempenharam as cinco fases conforme indicado na 
figura abaixo. 

 

 

 

808.445,60
(62,5%)

276.502,45
(21,4%)

180.496,34
(14,0%)

28.214,00
(2,2%)

Demanda firme por restauração de 
vegetação nativa em área (hectares) 

por frente de pesquisa

Judiciário Executivo Estadual

Executivo Federal Extra-Judicial

Demanda firme por 
restauração de vegetação 
nativa 

Área (hectares) 

Judiciário 808.445,60 

Extrajudicial 28.214,00 

Executivo Estadual 276.502,45 

Executivo Federal 180.496,34 

Total 1.293.658,39 
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• Fase 1 - Triagem básica I (novembro e dezembro 2019) = 302 mil publicações 

• Fase 2 - Triagem básica II (janeiro 2020) = 135 mil publicações 

• Fase 3 – Classificação I (fevereiro e março) = 96 mil publicações 

• Fase 4 – Classificação II (abril e maio) = 46 mil publicações 

• Fase 5 – Classificação III e download dos arquivos (junho) = 10,5 mil 
“publicações” 

• Fase 6 - Triagem final e revisão (a)geral, (b)fina e (c)finíssima (julho) = 4.874 
“processos” 

Na fase 4 e 5 pelas limitações de acesso à íntegra de documentos para download 
e garimpo dos hectares, e considerando o relativo sucesso da fase anterior (classificação 
dos sete estados já com levantamento de um número expressivo de hectares) optou-se 
por adaptar a metodologia e avançarmos já na captura e classificação das publicações 
relativas a todos os estados. Com a limitação de aprofundar e detalhar nos sete estados, 
foi optado por ampliar a base da pesquisa e ganhar amplitude no número de hectares. 

Com isso foi possível identificar (antes das revisões) mais de 808 mil hectares em 
todos os estados. Entretanto a revisão detectou muitas citações a hectares em mais de 
uma publicação sobre o mesmo processo (dupla contagem de hectares).   

Ao final de todo processo de pesquisa, triagem e revisão, somando processos 
garimpados virtualmente com os coletados junto ao Ministério Público Federal, foram 
identificados 808.445 hectares sub judice, em 4.874 processos. Abaixo listamos os 
principais resultados da pesquisa do judiciário: 

• Área total sub judice = 808 mil hectares 

• Número total de processos = 4.874 

• 80,8 mil ha, em 274 processos, entre 2006 e 2011  

• 74,26 mil ha, em 636 processos, a partir de 2012 até 2016 

• 660 mil ha, em 3.915 processos, a partir de 2017 até 2020 
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• Número total na Amazônia Legal = 716 mil há, em 4,2 mil processos1 

• Número total de hectares com sentenças/acórdãos favoráveis em todo Brasil = 

81 mil hectares, em 480 processos2 

• Número total de hectares com decisões preliminares, ainda sem sentença em 

todo Brasil: 90,6 mil hectares em 649 processos3 

• No estado de SP foram encontrados 2.564 hectares com decisão favorável a 

restauração4 

• Em SP foram encontrados 5,5 mil hectares em 223 processos ainda sem 

sentença  

• Adotando-se um índice conservador de 75% de probabilidade de procedência 

nas ações civis públicas ainda sem sentença (existentes na nossa base de 

dados)5, é possível antever uma alta probabilidade de obtenção de procedência 

em mais de 3 mil ações judiciais que representam mais de 550 mil hectares (90% 

disso em estados amazônicos)6. Adotando-se o mesmo índice de 75% de 

probabilidade de sentença favorável (referido no item acima), no estado de SP 

foi estimada a probabilidade de alcançar mais de 4 mil hectares de restauração 

confirmada em primeira instância.7 

Executivo 
As atividades no âmbito do Executivo foram executadas levando em 

consideração a realidade de cada estado e órgão estadual de meio de meio ambiente 
(OEMA), tendo como grande limitante as alterações nos formatos de trabalho devido às 
medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19. Os estados em que foi possível a 
alocação de consultores para realizar a análise dos processos referentes à restauração 
da vegetação nativa, tanto em modelo presencial (a partir de novembro de 2019), 
parcialmente, quanto por meio de  trabalho remoto a partir do mês de março de 2020, 
foram: Rio de Janeiro (RJ), Goiás (GO) e Distrito Federal (DF). Além destes foi possível a 
obtenção dos dados do estado de São Paulo (SP) referentes aos processos de 
restauração ambiental em execução e com compromisso assinado para o marco 
temporal selecionado de 2012 a 2020. 

A somatória total de processos de restauração levantados nos três estados e 
no DF é de 46.761, sendo que foram analisados 39% desse total. O baixo valor de análise 
se deve à priorização feita para a análise dos processos de SP (que representam cerca 
de 96% do total de processos). Tal medida foi necessária tendo em vista o grande 
número de registros e o tempo de análise limitado. Foi priorizada a análise de todos os 
processos com mais de 10 hectares (ha) a serem recuperados que, apesar de 
representarem menos de 5% do total de processos considerados, correspondem a 86% 
da área total a ser recuperada levantada nesse estado. 

 
1 85% desse total ainda sem sentença de mérito teremos que aprofundar essa pesquisa em uma 2ª fase pois o desenvolvimento 
do sistema para identificar a situação de cada uma das mais de 3,6 mil ações na Amazônia não caberia nem no tempo nem no 
orçamento disponível. 
2 Em mais de 91% das ações judiciais onde encontramos números de hectares e já tinham sentença de 1º grau (em 381 de 417), a 
decisão foi favorável à restauração em 1º grau. 
3 Sem considerar os 3,6 mil processos e 630 mil hectares do programa Amazônia Protege em que a grande maioria ainda não tem 
sentença, mas que o detalhamento e a confirmação dessa informação carecerão de uma 2ª fase recomendada dessa pesquisa. 
4 62 processos com sentença procedente relativos a 1.952 hectares e 12 acórdãos com 612 hectares. 
5 O índice verificado em 417 ações que já tem sentença foi de 91% de sentenças favoráveis. 
6 Utilizando um índice extremamente conservador de 50% de procedência seriam mais de 2 mil ações que representam algo 
próximo de 350 mil hectares.  
7 Na 2ª fase dessa pesquisa (aprofundamento e detalhamento) será possível estimar o tempo médio para essa decisão em 1ª 
instância no estado de SP e também identificar as ações mais maduras e mais prováveis de alcançar decisão favorável. 
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 No DF a análise não pode ser finalizada tendo em vista a necessidade de 
verificação de alguns processos físicos, impedida devido às medidas de isolamento social 
em vigor até o presente momento. O mesmo aconteceu para GO; entretanto, foi 
considerado que mesmo se fosse possível a conferência dos processos físicos, o valor de 
hectares obtidos não se alteraria significativamente. A análise dos processos do RJ foi a 
única que pôde ser finalizada.  

O valor total de demanda para restauração de vegetação nativa nesses estados 
e no DF corresponde a 328.237,41 hectares. Considerando somente os processos em 
execução e com termo de compromisso assinado, e, portanto, desconsiderando os 
processos concluídos, arquivados, ou com assinatura do termo pendente, o valor da 
demanda firme por restauração é de 276.502,45 hectares. 

Nos demais estados em que não foi possível o acesso aos dados, foram 
realizadas articulações para futura realização do levantamento caso ocorra uma 2ª fase 
do projeto.  No estado do Pará (PA) a situação da COVID-19 atrasou o início das análises 
dos processos, mas foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), no mês de 
junho, que permitirá dar continuidade ao levantamento das informações nesse estado, 
caso seja de interesse do doador. 

Em Minas Gerais (MG), apesar dos acordos para o início da análise já estarem 
estabelecidos, apontando mais de 4 mil processos físicos a serem consultados, não 
houve tempo hábil para o início da pesquisa em virtude da pandemia. O Mato Grosso 
(MT) demonstrou interesse, por parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(SEMA-MT), em colaborar com a pesquisa quando a situação de trabalho estiver 
normalizada.  

Em relação ao levantamento de informações nos órgãos do executivo federal, 
apenas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) sinalizou, para o período de 2012 a 2020, um quantitativo de área de 
180.496,34 hectares de demanda de restauração.  

Considerando o total de área proveniente do levantamento realizado junto aos 
estados mencionados, somado ao indicado nas informações do IBAMA, há um total de 
456.998,79 hectares de demanda de restauração da vegetação nativa no âmbito do 
executivo. Em virtude das diferenças existentes nas sistematizações dos dados em cada 
estado e no DF, trata-se de uma estimativa da demanda firme, ou seja, somente 
daqueles processos com compromisso assinado.  

Dentre as possíveis origens de incerteza sobre essa estimativa estão desde 
inconsistências no preenchimento de dados consultados sob a demanda firme, como no 
caso do IBAMA, até mesmo o risco, embora muito baixo e improvável8, de alguma 
sobreposição pontual de dados entre os números do judiciário e do executivo, como no 
caso de SP em hipótese a ser investigada em uma eventual segunda fase do projeto. 

  

 
8 Bastante improvável pois processos administrativos, em regra, ficam paralizados nas instâncias do executivo, quando há 
demanda jucidial sobre o mesmo fato gerador (desmatamento, nesse caso). 
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1. Componente Judiciário 

1.1. Levantamento e sistematização das informações – Aspectos 
metodológicos 

A pesquisa preliminar resultou no universo total de 1,74 milhão de menções 
rastreadas em publicações em diários oficiais de todos os tribunais federais e estaduais 
e órgãos do executivo, no portal Jusbrasil9 , com base nas seguintes palavras-chave:  

1. desmatamento,  
2. dano ambiental,  
3. recuperação ambiental,  
4. recuperação florestal,  
5. restauração florestal,  
6. reflorestamento,  
7. PRAD10,  
8. PACUERA11,  
9. restauro florestal,  
10. área de preservação,  
11. reserva legal florestal,  
12. cerrado,  
13. código florestal,  
14. mata atlântica,  
15. floresta amazônica, e hectares. 

 
Tabela 1 – Quantidade de processos identificados a partir do processo de mineração na base de 
dados disponibilizados pela Jusbrasil segundo as 33 palavras chaves selecionadas, componente 
e escopo geográfico (registros válidos). 

Componente Nº de registros na base de 
dados 

Nº de registros validos 

Jurídico  301.902 (95,54%) 135.792 (94,83%) 

Executivo 13.945 (4,41%) 7.398 (5,17%) 

Valor total 315.980 (100%) 143.198 (100%) 

O levantamento preliminar, gerou uma nova lista de palavras-chave ampliada, 
de 16 para 33, listadas na legenda da Tabela 2 – Total de menções para as palavras-
chave em ações judiciais nos sete estados selecionados e para o Brasil. excluindo-se os 
tribunais e estados fora do escopo da pesquisa e processos que já se tinha evidência de 
que eram descartáveis liminarmente, tais como processos trabalhistas, tributários e 
previdenciários, dentre outros. 

O total de registros (menções) incluindo ao menos uma das palavras-chave do 
escopo da pesquisa que está indicado abaixo na Tabela 2 passou por uma primeira 
limpeza geral (fase I – Triagem Básica I) e foi reduzido para 315.980 processos, dos quais  

 
9 www.jusbrasil.com.br  
10 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
11 Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial 

http://www.jusbrasil.com.br/
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 Tabela 2 – Total de menções para as palavras-chave em ações judiciais nos sete estados selecionados e para o Brasil. 

Palavras-chave  Nº de menções 
% do total de 
registros 

Brasil DF GO SP RJ MG MT PA 

Área de preservação permanente 31.076 22% 2.776 2.188 365 22.825 1.322 974 356 270 

Reflorestamento 23.640 17% 1.178 675 498 11.612 694 6.309 803 1.871 

Unidade de conservação 15.859 11% 368 503 30 13.391 1.227 37 31 272 

Recuperação ambiental 9.097 6% 438 378 65 7.450 205 341 66 154 

Desmatamento 6.763 5% 498 769 390 2.757 186 330 608 1.225 

Código florestal 5.231 4% 822 134 30 3.544 40 183 130 348 

Compensação ambiental 1.347 1% 94 38 28 1.005 52 72 49 9 

Supressão de vegetação 1.095 1% 109 56 4 866 50 4 4 2 

Recuperação 591 0% 16 28 32 323 5 25 108 54 

Supressão 579 0% 102 14 2 387 16 0 20 38 

Recuperação florestal 473 0% 8 2 0 446 4 13 0 0 

Área protegida 289 0% 36 28 4 167 30 8 8 8 

Prad 182 0% 2 22 31 48 18 35 8 18 

Reserva legal florestal 147 0% 10 0 0 124 0 9 2 2 

Restauração florestal 68 0% 2 2 0 35 19 2 0 8 

Espaço territorial especialmente protegido 24 0% 0 0 0 14 0 2 8 0 

Mineração e restauração florestal 16 0% 0 1 0 3 6 5 0 1 

Desmatamento e restauração florestal 15 0% 0 1 0 5 9 0 0 0 

Compensação florestal 12 0% 0 8 0 2 0 2 0 0 

Supressão de vegetação e área protegida 12 0% 0 0 1 1 2 8 0 0 

Supressão de vegetação e unidade de conservação 11 0% 0 0 0 9 0 1 1 0 

Hectares desmatados 8 0% 2 0 0 0 2 0 2 2 

Mineração e recuperação florestal 8 0% 0 0 1 4 0 3 0 0 

Supressão de vegetação e APP 8 0% 0 0 0 7 0 1 0 0 

Desmatamento e área protegida 7 0% 0 1 1 3 0 0 0 2 

Restauro florestal 5 0% 0 2 0 3 0 0 0 0 

Total de registros válidos 96.57812 100% 6.461 (6,7%) 
4.850 
(5,0%) 

1.482 
(1,5%) 

65.031 
(67,3%) 

3.887 
(4,0%) 

8.364 
(8,7%) 

2.204 
(2,3%) 

4.284 
(4,4%) 

 
12 A diferença de 14 processos se deve à exclusão deliberada nesse quadro de algumas palavras chave que praticamente não tiveram registros encontrados.  
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143.198 foram considerados válidos, pois foram capturados nos tribunais e 
estados listados no escopo original dessa pesquisa 13. 

O primeiro levantamento resultou no produto do 1º relatório cujo resumo está 
indicado na Tabela 2.  Foram identificados no total mais de 96 mil menções expressas a 
alguma palavra-chave de interesse14.   

A pesquisa realizou-se inicialmente nos cinco estados obrigatórios (DF, MG, MT, 
PA e SP) e dois opcionais (GO e RJ). Esse total de 96 mil menções às palavras-chave de 
interesse não significaram número de ações judiciais. Foram identificados inúmeros 
casos de mais de uma menção (a uma ou mais palavras-chave) em uma mesma 
publicação e mais de uma publicação referente a um mesmo processo. Portanto, até a 
1ª fase, ainda não tinha sido possível fazer qualquer inferência em relação ao número 
de processos, ações ou áreas a serem restauradas. 

Desenvolveu-se na transição da 1ª para a 2ª fase a interface de trabalho on line, 
ligada à base de dados fornecida pelo Portal JusBrasil o que permitiu o acesso e 
manuseio dos conteúdos das menções/publicações rastreadas (listadas na Tabela 2 
acima) para análise e aplicação de vários filtros automáticos e triagens mais refinadas15. 
A Figura 1 apresenta a tela de entrada do sistema incluindo as variáveis passiveis de 
busca na base de dados16. 

 
Figura 1. Interface da plataforma de trabalho JusAmbienteBR. 

A primeira mineração de dados, classificada como “pesquisa bruta”, foi realizada 
por Tribunais (Regionais Federais e de Justiça estadual) e Seção Judiciária local (federais 
e estaduais). O foco foi a identificação da base de processos de diferentes naturezas nos 

 
13 SP, MG, RJ, GO, DF, MT e PA. 
14 Os 143 mil registros citados na  Erro! Fonte de referência não encontrada.  (135 mil do Judiciário) incluem algumas palavras 
chave ligadas ao tema de mudanças climáticas e que foram excluidas excluídas da nossa pesquisa. Por isso o número caiu para 
cerca de 96 mil. 
15 O sistema está alocado no seguinte endereço eletrônico: http://ambiental.acessoexterno.com/ambiental.cfm .  O acesso ao 
sistema é restrito à equipe de trabalho e apoiadores diretos, mediante login e senha, que poderão ser enviados por correio 
eletrônico aos parceiros (direto da iniciativa) mediante solicitação formal. Para fins de acessibilidade o sistema foi ancorado num 
data center que está sendo custeado com recursos do projeto para permitir um acesso mais ágil e rápido aos colaboradores e 
parceiros. 
16 Até o momento temos 14 filtros de pesquisa e sete abas que permitem pesquisa e acesso aos dados em variadas formas e 
arranjos: termo; status; tribunal, seção, UF, tipo, contendo – palavras chaves; área, natureza, assunto, categoria, colaborador, 
combinações e tipo de pesquisa. Esses filtros é que permitiram triar eletronicamente os processos de interesse dessa pesquisa 
para acesso aos dados de restauração, citados nas publicações acessíveis/disponíveis nos sítios eletrônicos oficiais dos tribunais 
estaduais e federais. 

http://ambiental.acessoexterno.com/ambiental.cfm
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cinco estados obrigatórios (DF, MG, MT, PA e SP) e nos dois opcionais (GO e RJ). As 
pesquisas foram feitas por:  

(a) tipologia de ação (ex. Ação Civil Pública, Ação Penal Ambiental e Ação 
Popular),  

(b) de instrumento jurídico/judicial (liminares, sentenças e acórdãos),  

(c) expressões e palavras-chave (ex. Mata Atlântica, desmatamento, floresta, 
Cerrado, recuperação florestal, etc.), e  

(d) órgãos do judiciário (Supremo Tribunal Federal - STF, Superior Tribunal de 
Justiça - STJ, Tribunais Regionais Federais - TRFs das regiões dos estados pesquisados, 
Tribunais de Justiça - TJs, 1a instância nas capitais e interior). 

A partir de fevereiro iniciou-se a segunda fase da pesquisa com a “classificação” 
de um volume estatisticamente relevante dos registros filtrados do primeiro 
levantamento contido no 1º relatório. Essa classificação objetivou a triagem prévia das 
publicações que indicaram processos para viabilizar o download dos documentos e 
garimpo de informações em sentenças e petições (a que tivermos acesso) dos dados 
recebidos pelo parceiro JusBrasil. 

Foram selecionados três estados (DF, GO e SP) para fazer a primeira rodada de 
classificação e validação da metodologia de classificação. Dos 143 mil registros totais, 
para os sete estados originalmente escolhidos, foram foco da classificação (na 2ª fase) 
um universo total de 71 mil registros (considerando os três estados escolhidos).  

A classificação das publicações deu-se nas seguintes categorias:  

a. Muito provável – Ação Civil Pública + tem a palavra chave de interesse 
(área de preservação permanente e outras) + fala expressamente em 
restauração florestal/ambiental, recuperação florestal/ambiental, 
recomposição ambiental ou florestal ou de vegetação nativa, ou fala em 
degradação ambiental ou dano ambiental.  

b. Provável – Ação Civil Pública + tem a palavra chave de interesse (p. 
exemplo APP), NÃO fala expressamente em restauração, recuperação, 
dano ou degradação ambiental. 

c. Pouco provável – cita degradação ou dano ambiental, tem palavra chave 
de interesse (ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE), mas NÃO é Ação 
Civil Pública, NÃO tem registro expresso de restauração/recuperação - 
ação penal que fale em dano ambiental e cite a palavra-chave (Área de 
preservação permanente e outras). 

d. Dúvida – NÃO tem nenhum indício forte de que tenha relação com 
restauração, mas também NÃO encontrou nenhum indício de que nada 
tenha a ver com restauração e aparece a palavra chave de interesse (por 
exemplo área de preservação permanente). 

e. Descarte – NÃO é Ação Civil Pública, é alguma modalidade de ação que 
nada tem a ver com recomposição, restauração, recuperação de dano 
ambiental (por exemplo: ação possessória, usucapião, pedido de 
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alvará...) - zero de indício de que possa ter como propósito da ação a 
restauração ambiental/florestal. 

Essa análise foi fundamental para o início da terceira fase que foi o esforço de 
imersão nos processos classificados como “muito prováveis” para captura dos 
documentos, por meio do download destes (inteiro teor de petições, sentenças e 
acórdãos) disponíveis on line (nos sistemas disponibilizados pelo JusBrasil) e o 
garimpo/escaneamento do número de hectares “sub judice”. 

Na 3ª fase (mês de abril) consolidou-se a metodologia de classificação que foi 
expandida para os outros estados (MG, RJ, MT, PA) e aprofundada em SP (responsável 
por  mais de 60% dos registros totais) para o desenvolvimento do método de data mining 
que permitiria obter eletronicamente o dado almejado na pesquisa.  

O desafio nessa fase foi ao mesmo tempo o aprimoramento do método de 
classificação (conferir maior eficiência), e o desenvolvimento do método e dos “robôs” 
de busca automática de documentos e leitura dos mesmos para, a partir de então (3ª 
fase), começar a detecção dos números de hectares disponíveis nos documentos 
acessados. 

Tabela 3 – Resultado da 2ª fase de triagem/classificação 

Classificação do processo Nº de registros % do total de registros 

Sem natureza de ação 51.890 52,47% 

Descarte 23.627 23,89% 

Dúvida 340 0,34% 

Muito provável 4.431 4,48% 

Pouco provável 1.146 1,16% 

Provável 9.869 9,98% 

Pré-classificado 
(automaticamente) 

7.591 7,68% 

Total de registros válidos na 
amostra 

98.894 100% 

 

Do total de publicações que passaram até o dia 1º de maio pela fase de 
classificação/descarte (98.894), 23.037 (23,3%) foram pré-classificados segundo a 
probabilidade de conterem indicação de área a ser restaurada para a fase de 
prospecção/garimpo de documentos, e foram distribuídos nas conforme Tabela 3 acima. 

 

Adaptação da metodologia em função da insuficiência de dados e documentos 

Considerando o fato de que o Portal JusBrasil disponibilizou documentos 
relativos a publicações de processos exclusivamente do estado de SP17, e que o 
resultado da triagem feita nos documentos em termos de identificação de números de 
hectares foi relativamente baixo, a coordenação do projeto tomou a decisão de adaptar 
a metodologia. Passou-se a aplicar a fase de classificação com palavras-chave binômios 

 
17 A informação de que só havia disponibilidade de acesso aos documentos de processos do Estado de SP foi conhecida depois do 
início da triagem. Foram recebidos mais de 700 mil arquivos e somente aqueles relativos a processos classificados como provável 
ou muito provável é que foram baixados e lidos (pelos robôs). 
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com as palavras ação civil pública e hectares no avanço sobre todas as 49 mil publicações 
que ainda não haviam sido classificadas, em todos os estados.  

Foram pré-classificados automaticamente todas as publicações em que existia a 
palavra “hectare” associando-a a expressão “ação civil pública” e outros binómios como 
“hectare+código florestal”, “hectare+auto de infração”, +área de preservação, dentre 
outras.   

Com a adaptação metodológica foi possível atingir 100% de publicações 
classificadas e prospectadas com os binômios sugeridos, incluindo o download e a 
análise dos respectivos documentos (do estado de SP) e abarcar até o fim da pesquisa 
os 26 estados e o Distrito Federal.   

A fase final (4ª fase) após a adaptação da metodologia seguiu o seguinte roteiro: 
1. Finalização da classificação dos registros em prováveis, muito prováveis, 

descarte e pouco prováveis. 
2. Busca nas publicações classificadas por binômios com palavras-chave,  

por exemplo: “desmatamento + hectare”, “ACP + hectares”, “auto-de-
infração + hectar"; "código florestal + hectare"; "sentença + hectare" e 
"acórdão + hectare", dentre outros vários binômios que abrangem a 
matéria ambiental, em todos os estados. 

3. Identificação e registro dos números de hectares nas publicações com 
inteligência artificial para a busca de publicações por estados pelas 
palavras-chave/binômios.  

 

Nas três últimas semanas de trabalho, entre final de julho e início de agosto, 
iniciou-se a 5ª e última fase que foi o processo de revisão de dados coletados que foi 
desdobrado em três etapas: 

1. Revisão básica: revisão dos números de hectares e confirmação do 
estado (revisão de digitação no sistema pelos pesquisadores). 

2. Revisão fina: revisão do ano do processo, ano da publicação e tipo de 
documento/fase (inicial, sentença, acórdão, decisão, execução). 

3. Revisão finíssima/qualitativa: revisão da classificação do nível de 
enforcement da publicação/ação (leitura de todas as decisões de 
processos com mais de 500 hectares que significaram mais de 65% dos 
números de hectares, mais de 2 /3 da área total detectada). 

Nesse estágio da revisão nível 3 aprofundou-se na tipologia da fase da ação, 
detectou-se a fase do processo identificando se o mesmo estava na fase de 
conhecimento (petição inicial), ou mais próximo do final (decisão) ou no fim 
(sentença/acórdão). 

Na revisão intitulada como fina, foi feita a identificação dos potenciais registros 
repetidos, concentrando os processos duplicados em apenas um, fazendo com que o 
número final dos hectares encontrados tivesse seguramente um quantitativo alinhado 
ao qualitativo.  

Nessa fase identificou-se alta taxa de sobreposição de menções em uma mesma 
publicação, e repetição de publicações sobre um mesmo processo. O levantamento até 
antes das três fases de revisão final chegou a indicar mais de 1,2 milhão de hectares e 
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de publicações que chegou a 10.500 publicações, mas ao transformar o número de 
hectares expostos em publicações por processo houve uma redução expressiva de 
quase 30% no número de hectares e mais de 50% de redução no número de ações. 

1.2. Resultados finais do Judiciário 

Confirmou-se após todas as revisões a identificação de 808.445 hectares de área 
sub judice (em diferentes estágios processuais), em 4.874 processos, nos 27 estados do 
território brasileiro (indicados na Figura 2 e Figura 3 e na Tabela 4 abaixo).  

 

 
Figura 2. Distribuição do número de hectares por região obtidos por meio da análise dos 
processos 

A grande maioria das ações identificadas na região da Amazônia Legal 
correspondente a 630 mil hectares, de um total na região de 715 mil, correspondem a 
ações judiciais recentes (a partir de 2017), movidas pelo Ministério Público Federal, no 
âmbito do Programa Amazônia Protege18. 

Tabela 4 – Relação quantitativa dos processos e total de área em hectares (ha) do Programa 
Amazônia Protege por ano. 

Ano Total de Processos Área total (ha) 

2017 1.029 153.286,99 

2018 202 33.186,13 

2019 1.296 195.105,27 

2020 1.077 248.446,67 

Total 3.604 630.027,05 

 

Excluídos os 630 mil hectares sub judice no âmbito do programa Amazônia 
Protege do Ministério Público Federal na Amazônia, cuja grande maioria das ações ainda 

 
18 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-instaura-mais-de-mil-acoes-por-desmatamento-ilegal-na-3a-fase-do-projeto-
amazonia-protege  

715.930,31 (88,6%)

31.500,70 (3,9%)

28.299,21 (3,5%)

19.916,49 (2,5%)
10.399,98 (1,3%)

2.398,91 (0,3%)

Norte Nordeste Centro-oeste Brasil Sudeste Sul

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-instaura-mais-de-mil-acoes-por-desmatamento-ilegal-na-3a-fase-do-projeto-amazonia-protege
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-instaura-mais-de-mil-acoes-por-desmatamento-ilegal-na-3a-fase-do-projeto-amazonia-protege
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não tem decisão e/ou sentença19, temos a seguinte distribuição dos hectares por estágio 
processual nos demais processos identificados na pesquisa, indicados na Figura 3 
abaixo.  

 
 Figura 3. Fase dos processos (excluídos do Programa Amazônia Protege) 

Dos 1.270 processos classificados para a análise (excluídos os 3,6 mil movidos 
nos últimos três anos pelo MPF na região Amazônica) foram encontrados 72 mil 
hectares, em 417 sentenças, sendo 375 procedentes e 42 improcedentes. 90% das 
sentenças procedentes e 10% improcedentes.  São 65.013,29 hectares de floresta com 
decisão de 1ª instância favorável à recuperação20.  

Constatou-se ainda a existência de 433 decisões pelas quais o juiz resolve 
questões (interlocutórias) no meio do processo, que não são julgamento por meio de 
sentença ou acórdão, mas que resolvem questões mais relevantes como, por exemplo, 
uma concessão de liminar, decidindo pelo embargo do uso da área ou desocupação 
provisória (enquanto a ação está sendo decidida). São processos que caminham para a 
resolução ainda em primeira instância. Correspondem a outros 71.677,48 hectares. 

 Foram encontrados 36 processos em fase de execução, 2.489,97 hectares. A 
Execução é a iniciativa, promovida pelo autor da ação, para exigência do cumprimento 
forçado de uma decisão judicial que já tenha transitado em julgado. 

Foram 105 acórdãos, com 15.929,11 hectares. O acórdão é uma decisão final 
proferida sobre um processo por tribunal superior em segunda ou terceira instância ou 
na Suprema Corte. Nem todos os acórdãos são de mérito, ou seja, confirmando ou 
reformando sentença de 1ª instância. Muitos são acórdãos em decisões interlocutórias, 
ou seja, revisão ou confirmação de decisões dadas no curso do processo em primeira 
instância, antes da sentença. Portanto, correspondem a processos ainda sem sentença. 

 
19 A conferir na próxima fase do projeto pois a nova direção do MPF não autorizou acesso aos dados detalhados e as ações 
posteriores a 2017 não tem publicações em pdf nos Diários de Justiça, portanto somente com o novo sistema que está sendo 
desenvolvido pelo portal Jusbrasil será possível entrar em cada ação e rastreá-la, inclusive com acesso a decisões, documentos e 
fases processuais. 
20 Passível de recurso em 2ª instância (Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal). 

72.317,35 (38,8%)

71.677,48 (38,5%)

18.939,54 (10,2%)

15.929,00 (8,6%)

4.812,19 (2,6%) 2.489,00 (1,3%)

Sentença Decisão Outros Acórdão Inicial Execução
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Decisões classificadas como “outras”, foram 216 processos que correspondem a 
despachos, intimações, recursos interlocutórios, ou seja, decisões menos relevantes 
meramente processuais. Em hectares correspondem a 18.939,54. 

Principais resultados 
 

Ao final de todo processo de pesquisa, triagem, revisão identificou-se, somando 
processos garimpados virtualmente com os processos identificados junto ao Ministério 
Público Federal, 808.445 hectares em 4.874 processos. Abaixo os principais resultados 
da pesquisa do judiciário: 

• Área total sub judice = 808 mil hectares 

• Número total de processos = 4.874 

• 80,8 mil ha, em 274 processos, entre 2006 e 2011  

• 74,26 mil ha, em 636 processos, a partir de 2012 até 2016 

• 660 mil ha, em 3.915 processos, a partir de 2017 até 2020 

• Número total na região Amazônica = 716 mil ha, em 4,2 mil processos21 

• Número total de hectares com sentenças/acórdãos favoráveis em todo Brasil = 

81 mil hectares, em 480 processos22 

• Número total de hectares com decisões preliminares, ainda sem sentença em 

todo Brasil: 90,6 mil hectares em 649 processos23 

• No estado de SP foram encontrados 2.564 hectares com decisão favorável a 

restauração24 

• Em SP foram encontrados 5,5 mil hectares em 223 processos ainda sem 

sentença  

• Adotando-se um índice conservador de 75% de probabilidade de procedência 

nas ações civis públicas ainda sem sentença (existentes na nossa base de 

dados)25, é possível antever uma alta probabilidade de obtenção de procedência 

em mais de 3 mil ações judiciais que representam mais de 550 mil hectares (90% 

disso em estados amazônicos)26.  

• Adotando-se o mesmo índice de 75% de probabilidade de sentença favorável 

(referido no item acima), no estado de SP foi estimada a probabilidade de 

alcançar mais de 4 mil hectares de restauração confirmada em primeira 

instância.27 

 

 
21 85% desse total ainda sem sentença de mérito teremos que aprofundar essa pesquisa em uma 2ª fase pois o desenvolvimento 
do sistema para identificar a situação de cada uma das mais de 3,6 mil ações na Amazônia não caberia nem no tempo nem no 
orçamento disponível. 
22 Em mais de 91% das ações judiciais onde encontramos números de hectares e já tinham sentença de 1º grau (em 381 de 417), a 
decisão foi favorável à restauração em 1º grau. 
23 Sem considerar os 3,6 mil processos e 630 mil hectares do programa Amazônia Protege em que a grande maioria ainda não tem 
sentença, mas que o detalhamento e a confirmação dessa informação carecerão de uma 2ª fase recomendada dessa pesquisa. 
24 62 processos com sentença procedente relativos a 1.952 hectares e 12 acórdãos com 612 hectares. 
25 O índice verificado em 417 ações que já tem sentença identificado na nossa base foi de 91% de sentenças favoráveis. 
26 Utilizando um índice extremamente conservador de 50% de procedência seriam mais de 2 mil ações que representam algo 
próximo de 350 mil hectares.  
27 Na 2ª fase dessa pesquisa (aprofundamento e detalhamento) será possível estimar o tempo médio para essa decisão em 1ª 
instância no estado de SP e também identificar as ações mais maduras e mais prováveis de alcançar decisão favorável. 
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2. Componente Executivo 

2.1. Levantamento e sistematização das informações – órgãos executivos 
federais 

O processo de articulação com os órgãos federais do executivo, no que diz 
respeito à existência de demanda por recuperação de vegetação nativa, foi iniciado 
simultaneamente ao levantamento realizado nos estados, já nos primeiros meses de 
execução do projeto. Foram utilizadas duas estratégias: em um primeiro momento foi 
feito o contato, por meio do correio eletrônico institucional, com os diretores e 
respectivos assessores dos seguintes órgãos: 

• ANM: Agência Nacional de Mineração 

• ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica 

• IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

• ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

• INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

• SFB: Serviço Florestal Brasileiro  

O gerente executivo do SFB, José Humberto Chaves, respondeu ao contato, 
dizendo que, atualmente, não existe nenhum compromisso de recuperação ambiental 
em andamento nos contratos de concessão florestal firmados. 

Como resposta do INCRA. Coordenador Geral de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, Carlos Eduardo Sturm indicou que, no entendimento técnico e jurídico do 
órgão os déficits de reserva legal dos assentamentos devem ser tratados através do 
processo de implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e não através do 
processo de licenciamento ambiental associado  a criação e implementação do 
assentamento como um todo. 

Diante do baixo retorno de respostas, uma segunda estratégia foi utilizada: 
solicitação dos dados via Lei de Acesso à Informação (LAI) (Lei nº12.527 de 18 de 
novembro de 2011). As solicitações foram enviadas à ANEEL, à ANM, ao IBAMA e ao 
ICMBio. As perguntas feitas a cada um dos quatro órgãos, bem como as respostas 
obtidas, podem ser consultadas no Anexo I – Perguntas feitas via Lei de Acesso à 
Informação (LAI) aos órgãos do executivo federal e respostas obtidas. 

Foram obtidas respostas de todos os órgãos no prazo indicado, entretanto, 
somente o IBAMA forneceu dados que puderam ser considerados para a finalidade 
desse levantamento.  

Para os outros três órgãos, foram obtidas diferentes justificativas para o 
impedimento do envio de mais informações. Quanto ao ICMBio, foi informado que os 
dados solicitados não se encontravam em base sistematizada, impossibilitando o acesso 
aos registros para a obtenção de um valor consolidado. A resposta da ANEEL orientou 
que as informações buscadas são de competência dos órgãos ambientais responsáveis 
por conceder a licença aos empreendimentos, e que, portanto, deveriam ser 
consultadas junto a estes. Além dessa informação, também foi enviada uma planilha 
contendo relação dos 329 empreendimentos hidrelétricos cuja entrada em operação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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datam a partir de maio de 2012, entretanto, essa não possuía nenhuma indicação de 
área suprimida ou obrigatoriedade de restauração da vegetação nativa associada.  

A situação dos dados da ANM se assemelha aos da ANEEL no que diz respeito ao 
fato de ambas as agências não serem órgãos ambientais, sendo os dados referentes às 
áreas passíveis de restauração dos empreendimentos de responsabilidade dos órgãos 
ambientais estaduais ou do IBAMA. Foi informado que, desde maio de 2012, foram 
efetivamente autorizados 3.002 projetos de mineração. Os dados obtidos na resposta 
do IBAMA serão apresentados em mais detalhes na seção a seguir. 

IBAMA 

Foi enviada ao IBAMA uma solicitação via Lei de Acesso às Informações, com o 
intuito de obter os dados sobre a demanda de restauração da vegetação nativa. 
Segundo a resposta do instituto sabe-se que o órgão estabeleceu, por meio da Portaria 
nº 638, de 05 de novembro de 2019, a meta global nº1 para a realização do 
acompanhamento de 120 mil hectares de áreas degradas ou alteradas referentes ao 
para o período de 1º de junho de 2019 a 31 de maio de 2020 para efeito do 
estabelecimento de metas institucionais globais a serem usadas para o pagamento de 
gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental. 

Para o cumprimento desta meta foram consideradas ações desenvolvidas nos 
processos com áreas em regeneração nos polígonos embargados (operação Controle 
Remoto), com áreas em recuperação decorrentes do processo sancionador, e com áreas 
de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) e de plantios compensatórios 
do licenciamento ambiental federal.  

Segundo as informações disponibilizadas para a equipe de pesquisa, o IBAMA 
atingiu a Meta Global Institucional, visto que promoveu ações para o acompanhamento 
de 142.546,38 hectares de áreas degradadas. Estas áreas podem ser divididas em: 

- 44.700,32 hectares da DBFLO, oriundos de processos administrativos com áreas 
passíveis de recuperação ou em recuperação que foram objeto de acompanhamento 
pelas superintendências estaduais do IBAMA. No detalhamento desses dados, consta 
que 964 processos administrativos com áreas passíveis de recuperação ou em 
recuperação foram objeto de acompanhamento pelas superintendências estaduais do 
IBAMA no período de 01/06/2019 a 30/04/2020, perfazendo a área total de 40.522,22 
ha. Os outros 4.178,10 ha estão ligados ao acompanhamento da recuperação de 
oriundos dos programas ambientais desenvolvidos na Bacia do Rio Doce por força do 
termo de transação e ajustamento de conduta – TTAC assinado em função do 
rompimento da Barragem de Fundão, sob a responsabilidade dessa mesma diretoria; 

- 38.246,06 hectares da DILIC, oriundos de 61 processos de empreendimentos 
licenciados pelo IBAMA. A diretoria recebeu informações de mais de 150 processos de 
licenciamento ambiental federal relacionados ao cumprimento da meta global. 
Contudo, somente 61 processos puderam ser computados, sendo que para os demais 
ou não havia comprovação do efetivo acompanhamento, informações disponíveis, ou 
apresentaram algum tipo de inconsistência; e 

- 59.600 hectares da DIPRO, oriundos da análise do cumprimento de embargos 
de áreas desmatadas detectadas pela ferramenta on-line denominada SatVeg (Sistema 
de Análise Temporal da Vegetação) adotada para realizar a verificação da regeneração. 
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Também foi disponibilizada uma planilha onde estavam sistematizadas as 
informações provenientes das superintendências estaduais (SUPES), com um total de 
8.128 ocorrências/processos, com registros que datam desde o final da década de 1970 
(1 ocorrência) até 2019. Desse total de ocorrências, apenas 4.786 possuem indicação de 
área atrelada, totalizando 538.773,34 hectares. Estabelecendo o recorte temporal de 
2012 a 2019, tem-se um total de 1.280 registros, que equivalem a uma área de 37.949,96 
hectares (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Número de processos com indicativo de área (ha) das superintendências estaduais 
(SUPES) para o período de 2012 a 2019  

SUPES Nº registros Área (ha) SUPES Nº registros Área (ha) 

AL 51 169,14 PB 124 1.022,40 

AM 28 409,03 PE 42 330,58 

BA 4 137,55 PI 7 113,66 

CE 15 244,07 PR 37 556,76 

ES 18 29,15 RJ 10 57,66 

GO 70 213,54 RR 483 21.942,58 

MA 92 2.264,96 RS 79 3.201,90 

MG 3 22,92 SC 67 799,99 

MS 12 335,63 SE 89 209,87 

MT 42 5.871,84 SP 2 1,47 

PA 1 0 TO 4 16,61 

Total 1.279 registros 37.949,96 ha 

Com exceção da SUPES do MA, que apresenta 3 processos que datam de 2019, e 
do RJ, que apresenta 1 registro de 2019, todos os demais registros referem-se ao 
período de 2012 a 2018. Não há sobreposição com os dados levantados para a meta 
global do órgão, uma vez que esta última está restrita ao período de 1º de junho de 2019 
a 31 de maio de 2020. 

A Tabela 5 indica inconsistências para alguns estados como, por exemplo, o do 
Pará com apenas 1 registro para o período de 2012 a 2019, e que apresenta área nula; 
outro exemplo é o estado de MG com apenas 3 registros que representam 22,92 
hectares, sugerindo uma área baixa para o período. A sistematização desses dados 
aponta também discrepâncias na distribuição dos registros ao longo do tempo como, 
por exemplo, o PI que apresenta registros apenas para o ano de 2012, sugerindo que 
nem todos os registros dentro do recorte temporal selecionado foram, de fato, incluídos 
nas planilhas preenchidas pelos estados.  

A planilha contém uma coluna para a indicação da assinatura do termo de 
compromisso (campo binário “Sim ou Não”, podendo também estar em branco), que 
permite um grau de certeza maior em relação ao cumprimento do compromisso 
firmado. Dos 1.279 registros, apenas 48 registros indicaram terem o termo assinado, 
correspondendo ao critério adotado para definir demanda firme,  o que equivale a uma 
área de 2.087,24 hectares. Para 740 registros, observou-se que o preenchimento da 
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coluna está em branco, sugerindo que esse tipo de informação nem sempre é fornecido 
pelos estados. 

A planilha também contém uma coluna referente à incorrência em Ação Civil 
Pública, que possibilitaria estabelecer uma correlação com a frente de trabalho do 
judiciário, checagem que não foi possível de ser realizada. Dos 1.279 registros, 51 
registros sinalizaram que incorreram em ACP, o que equivale a uma área de 1.201,14 
hectares. 

A conclusão apresentada nas informações disponibilizadas pelo órgão, sobre a 
avaliação do preenchimento da planilha com os registros das superintendências 
estaduais, aponta que muitas das planilhas apresentadas necessitam de revisão e/ou 
confirmação dos dados, por apresentarem muitas colunas em branco ou preenchidas 
inadequadamente. 

Apesar das ponderações em relação as informações fornecidas pelas SUPES, 
como o caso de muitos campos em branco, é possível somá-las (37.949,96 ha) às 
informações do cumprimento da meta global (142.546,38 ha), indicando um total de 
180.496,34 hectares de demanda de restauração, para o período de 2012 a 2020 para o 
IBAMA. Maiores detalhes podem ser encontrados no Anexo II – Relatório com a 
sistematização das informações disponibilizadas pelo IBAMA. 

Desse valor total, apesar de não ter sido possível a discriminação dos dados por 
meio das informações obtidas, acredita-se estar incluída parte da estimativa de área de 
33 a 39 mil hectares referentes aos plantios compensatórios provenientes de 
Autorizações de Supressão da Vegetação - ASV emitidas pelo IBAMA para a implantação 
de empreendimentos viários, preparada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – DNIT28. Segundo levantamento realizado pelo IBAMA para  os 
processos de licenciamento ambiental do setor de transmissão de energia elétrica no 
período de 2006 a 2014 cerca de 40% das compensações prescritas pelos processos não 
foram cumpridas29.  

Segundo o relatório da DBFLO de maio de 2020, apesar da continuada evolução 
legal e técnico-normativa sobre o tema recuperação de áreas degradas no IBAMA, 
somente com a publicação do Decreto Federal no 8.973, de 24 de janeiro de 2017, o 
instituto passou a ter em sua estrutura regimental a Diretoria de Uso Sustentável da 
Biodiversidade e Florestas - DBFLO com atribuições sobre esse tema. Com a publicação 
da Portaria IBAMA no 14/2017, o IBAMA criou, na estrutura da DBFLO, a Coordenação 
de Recuperação Ambiental – COREC com atribuições nacionais específicas sobre o tema 
da recuperação ambiental.  

 
28 OFÍCIO Nº 39769/2019/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE. Processo DNIT 50600.000560/2018-19. Apud 
SANTOS, N. G. DOS; SCARAMUZZA, C. A. DE M. A contribuição dos povos indígenas para o 
fortalecimento da recuperação da vegetação nativa no Brasil. Brasília, ENAP, 2020. 37p. Trabalho de 
conclusão de curso de especialização em Gestão de Políticas Ambientais.  
29 Nota Técnica 02001.002132/2015-86 Coend/Ibama, SEI 0370460, p. 155. Apud SANTOS, N. G. DOS; 
SCARAMUZZA, C. A. DE M. A contribuição dos povos indígenas para o fortalecimento da recuperação da 
vegetação nativa no Brasil. Brasília, ENAP, 2020. 37p. Trabalho de conclusão de curso de especialização 
em Gestão de Políticas Ambientais.  
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De acordo com o relatório, a tardia institucionalização do tema teve reflexo nas 
ações relacionadas no Instituto, cuja adequação e melhoramento, tanto estrutural como 
processual, representa um desafio a ser enfrentado pelo IBAMA, como, por exemplo: 

1.       a baixa alocação de recursos no orçamento; 
2.       a falta de um corpo técnico com dedicação específica na sede e nas 
unidades descentralizadas; 
3.       a falta de capacitação específica; 
4.       a carência de normativas infra legais no âmbito do Instituto; e 
5.       a carência de procedimentos técnicos padronizados e específicos no 
IBAMA. 

Essa análise e o detalhamento apresentado no Anexo II – Relatório com a 
sistematização das informações disponibilizadas pelo IBAMA indicam claramente o 
potencial de uma segunda fase do projeto voltada para apoiar a DILIC, DBFLO, DIPRO e 
o CENIMA a terminarem o levantamento das informações, sua validação e constituição 
de uma base de dados, além da consolidação de processos para sua manutenção no 
longo prazo.  

2.2. Levantamento e sistematização das informações – órgãos executivos 
estaduais 

O levantamento de dados de restauração de vegetação nativa, no âmbito do 
Executivo foi realizado junto a sete unidades federativas (UF) selecionadas. Destes, cinco 
eram obrigatórias para a realização do projeto, sendo estas: Minas Gerais (MG), Mato 
Grosso (MT), Pará (PA), São Paulo (SP) e Distrito Federal (DF). Além destes foram 
incluídos também, da amostra de estados opcionais, o estado do Goiás (GO) e do Rio de 
Janeiro (RJ).   

No que diz respeito à representatividade de biomas, os dados obtidos por meio 
do levantamento que foi possível ser realizado junto aos estados SP, RJ, GO e DF, se 
referem somente aos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Apesar de MT e PA também 
terem sido considerados, os biomas Amazônico e Pantanal não foram amostrados tendo 
em vista a impossibilidade de acesso aos dados relacionada com as dificuldades 
causadas pela pandemia e a tramitação de um acordo de cooperação técnica no caso do 
Pará. Desta forma os biomas não representados efetivamente já na amostra dos estados 
foram o Pampa e a Caatinga. 

As atividades realizadas seguiram um plano de trabalho organizado em frentes 
de atuação que permitiram a padronização e análise do status de avanço de obtenção 
das informações em cada estado, revelando em quais foi possível realizar o 
levantamento dos dados e em quais não foi possível ter acesso a estes. 

A Tabela 6 apresenta em que estágio se encontram as articulações e os 
levantamento de dados em cada um dos estados, sendo que uma análise detalhada será 
feita em seções correspondentes. 
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Tabela 6 – Detalhamento das ações de levantamento de dados sobre compromissos de 
recuperação de vegetação nos 7 estados selecionados. 

PASSOS DESCRIÇÃO DF GO MG MT PA RJ SP 

1 Identificar um articulador na organização 
estadual de meio ambiente 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Apresentar o projeto e demandas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Comunicar oficialmente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Elaborar uma lista prévia de palavras-chave 
para serem utilizadas na busca via 
mineração de dados 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 Executar busca na base de dados do projeto 
com as palavras-chave orientadas para o 
Executivo 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 Analisar de forma preliminar os resultados 
da mineração  

✓ ✓    ✓ ✓ 

7 Elaborar a estrutura da base de dados 
comum a serem levantados com ajustes e 
variáveis específicas por estado  

✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

8 Realizar uma missão de lançamento do 
projeto 

0 ✓ ✓ ✓ 0 0 ✓ 

9 Firmar um acordo de cooperação técnica 
quando necessário 

0 0 0 0 ✓ 0 ✓ 

10 Mapear o grau da disponibilidade das 
informações necessárias 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

11 Dimensionar a quantidade de processos a 
serem consultados e os respectivos recursos 
materiais e humanos necessários 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

12 Organizar eventual missão de campo para 
organização/acompanhamento da 
campanha de levantamento 

0 0    ✓ 0 

13 Levantar os dados ✓ ✓    ✓ ✓ 

14 Organizar os dados obtidos ✓ ✓    ✓ ✓ 

15 Analisar os dados obtidos ✓ ✓    ✓ ✓ 

16 Comparar os resultados da mineração e a 
pesquisa de campo 

       

17 Preparar os relatórios finais ✓ ✓    ✓ ✓ 

 

Em todos os estados foi possível concluir os primeiros passos de articulação, 
incluindo a identificação de um ponto focal e a realização de comunicação oficial.  

Os valores de demanda da restauração da vegetação nativa obtidos no 
levantamento dos dados junto aos estados são provenientes de diferentes instrumentos 
legais. A classificação e comparação destes se torna complexa devido à existência de 
diferentes aplicações e tramitações em cada estado. Na Tabela 7 abaixo estão indicados 
os instrumentos identificados no processo de análise dos dados e de articulação com os 
estados. 

 

 

 

 ✓- Atividade realizada; 0 – Não foi necessário realizar a atividade,  – Não foi possível realizar a atividade 
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Tabela 7 – Listagem dos instrumentos legais indutores de restauração de vegetação 
identificados nos estados selecionados para o levantamento 

Principais indutores de restauração 
Unidades Federativas (UF) 

DF GO MG* MT* PA* SP RJ 

Fiscalização 

Auto de Infração Ambiental (AIA) X X  X X  X 

Conversão de multa**      X X 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)  X X X X  X 

Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental 
(TCRA) oriundo da fiscalização 

     X  

Licenciamento 

Supressão Vegetal X       

Autorização de Supressão Vegetal (ASV)       X 

Licenciamento X  X  X     

Licença Ambiental Única (LAU)    X    

Compensação Ambiental (CA)  X     X 

Termo de compensação por supressão da Mata 
Atlântica 

  X     

Termo de Compromisso de Compensação (TCC)    X    

Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental 
(TCRA) oriundo do licenciamento 

     X  

Termo de Compromisso Ambiental (TCA)       X 

Lei da Proteção da Vegetação Nativa (LPVN) 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) X X  X   X 

Reserva Legal (RL) X       

Servidão  X      

Voluntário 

Projeto voluntário**      X  

Recuperação voluntária X       

Outros 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)**       X 

Processos Judiciais X       

Recomposição da vegetação nativa em UCs** X       

Regularização Fundiária X       

* Para os estados de MG, MT e PA, os instrumentos levantados foram indicados durante os alinhamentos junto aos 
OEMAs, não sendo possível a confirmação por meio dos dados 

** Esses instrumentos configuram instrumentos complementares à implementação dos demais instrumentos  

Os processos indicados na Tabela 7 foram levantados tanto por meio da análise 
das bases de dados dos estados, onde foi possível o acesso a estas, como por meio da 
indicação dos OEMAs da existência desses instrumentos. Foi observado que existe uma 
similaridade entre instrumentos que possuem nomes distintos, como por exemplo, os 
TCRA e os TCA existentes nos estados de SP e RJ, respectivamente. Entretanto, os 
mesmos instrumentos podem ter implementações distintas em estados diferentes, 
como é o caso do PRAD no DF, em que a ação desse instrumento é regulada por outros 
durante o encaminhamento dos processos ao longo das etapas de tramitação destes 
junto ao órgão. Devido à diversidade de instrumentos e aplicações, uma classificação e 
análise detalhada destes se torna complexa, e poderia ser feita em uma possível 2ª fase 
do projeto com a identificação de similaridades entre cada, assim como identificar 
possíveis oportunidades e fragilidades em termos do seu cumprimento e 
monitoramento. 
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Nem todos esses instrumentos são responsáveis por gerar uma demanda firme 
de restauração. Até que se chegue à assinatura de um termo de compromisso, vários 
desses instrumentos se sucedem a fim de compor um único termo de compromisso. É o 
caso da Conversão de multas no RJ, e da Recomposição da vegetação nativa em UCs no 
DF, que está necessariamente associada a algum dos outros instrumentos adotados 
nessa UF.  

O levantamento do valor de hectares a ser restaurado por meio da análise de 
processos, tanto físicos quanto digitais, foi realizado em dois estados (RJ e GO) e no DF, 
nos quais foi possível a contratação de consultoras para atuarem junto aos órgãos 
estaduais para a realização do trabalho antes da implementação do isolamento social 
relacionado a pandemia.  

Além destes, foi realizada a análise dos dados referentes às áreas de restauração 
do estado de SP por meio de planilhas consolidadas com as informações dos processos 
para o escopo temporal considerado (2012-2020), suprindo a necessidade de acesso aos 
processos físicos/digitais para a obtenção das informações, salvo quando da 
necessidade de confirmação de dados presentes nas planilhas.  

O resumo dos dados obtidos para esses estados pode ser observado na Tabela 
8, sendo que a demanda firme para restauração, corresponde a 288.490,21 ha referente 
a 11.821 processos analisados. Para a análise dos dados foram considerados como 
sendo demanda firme de restauração aqueles processos cujos compromissos foram 
firmados e que ainda estão em execução. Durante o levantamento, os processos foram 
classificados em quatro categorias: 

• Em execução; 

• Em análise; 

• Executados/concluídos; e 

• Arquivados.  

Para a classificação dos processos em execução como sendo demanda firme de 
fato, foi considerada a existência de um termo de compromisso firmado, sendo 
diferenciados dos casos em que este ainda não havia sido firmado e, portanto, estava 
pendente (sendo considerado como um processo da categoria em análise). Nesses 
casos, a situação mais observada foram processos cujos projetos ainda estavam em 
análise pelo órgão estadual, podendo esta ser em diferentes etapas da aprovação do 
projeto. Já com relação aos processos em execução, com termo de compromisso 
firmado, em alguns casos foi discriminada a área já implementada da área ainda 
pendente de restauração, e serão descritos nas seções específicas de cada estado.  

No caso do RJ todos os processos levantados para a análise possuíam 
compromisso firmado e, portanto, todos os valores de hectares obtidos para esse estado 
configuram demanda firme. No levantamento do DF, ainda que menos de um terço dos 
processos analisados possuam um termo de compromisso firmado, é possível dizer que 
os outros dois terços são processos que também configuram demanda firme, por 
apresentarem outros tipos de documentos como, por exemplo, a assinatura de 
autorização ambiental, dentre outros documentos intrínsecos ao trâmite processual 
nessa unidade da federação, que igualmente obrigam a restauração. Em GO não foi 
possível realizar a mesma análise dos processos devido à limitação da disponibilidade 
das informações nos sistemas de informação online.  
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As situações dos demais estados, nos quais não foi possível realizar o 
levantamento dos processos, serão descritas em maiores detalhes nas seções a seguir.  

Tabela 8 – Número de processos e demanda de restauração de vegetação nativa no DF, GO, RJ 
e SP para o período de 2012 a 2020.    

Estado DF GO RJ SP Total 

Total de 
processos 

345 1.030 502 44.880 46.761 

Processos 
analisados 

258 (75%) 986 (96%) 
502 

(100%) 
16.434 
(37%) 

18.180 (39%) 

Processos não 
analisados 

87 (25%) 44 (4%) 0 (0%) 
28.450 
(63%) 

28.581 (61%) 

Total de 
processos 
com indicativo 
de hectares 

211 110 473 34.377 35.171 

Área total de 
demanda 
para 
restauração 

1.993,32  1.451,77  18.678,52  304.768,08 326.891,69 

Área média 
(ha) por 
processo* 

9,4 13,2 39,5 8,86 7,8 

Desvio 
padrão* 

68,36 33,0 275,6 569,5 565,6 

Total de 
processos de 
demanda 
firme para 
restauração** 

67 71 307  39.725 40.170 

Área total de 
demanda 
firme para 
restauração 
(ha)*** 

468,69 1.001,79 8.636,7030 266.391,09 276.498,27 

* - Para o cálculo da média e do desvio padrão foram considerados todos os processos que possuíam indicativo de hectares.  
**- Valor desconsiderando os processos já executados ou arquivados 
***- Corresponde aos processos em execução e com termo de compromisso firmado, subtraindo-se da área total de demanda 

para restauração aqueles arquivados, concluídos, indeferidos ,e sem termo assinado. 

No RJ e em SP a análise foi finalizada. No caso de SP apenas 37% dos processos 
referentes a restauração foram analisados, entretanto, estes, representam 96% da área. 
Os processos não analisados correspondem ao estrato de menores áreas e devido ao 
curto prazo de análise em função do acesso tardio causado pela longa tramitação de um 
acordo de cooperação técnica, foi priorizado o esforço a fim de se analisar o máximo 
possível do quantitativo de áreas. Para o DF e GO não foi possível finalizar a análise 
devido à existência de processos físicos que não puderam ser acessados tendo em vista 
as medidas de isolamento decorrentes da pandemia da COVID-19. 

 
30 Para o cálculo de área cuja restauração é objeto de processo administrativo no RJ foram desconsiderados os valores referentes a 
áreas já implementadas (143,56 hectares) de processos em execução, informação disponível somente nesse estado.  
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Uma relação dos dez processos com as maiores áreas por estado e do DF, pode 
ser consultada no Anexo III – Relação dos processos com as maiores áreas para os 
estados do GO, RJ, SP e para o DF.  

Distrito Federal 

A demanda por restauração de vegetação nativa no DF em processos 
administrativos obtida por meio do levantamento corresponde a 1993,3 hectares 
(Tabela 8). Já a demanda firme, considerando apenas os processos cujo compromisso já 
foi firmado (72) é de 468,8 hectares, representando 23,5% do total de área com 
demanda administrativa em curso para restauração nesta unidade federativa. 

O trabalho no DF, iniciado em fevereiro de 2020, foi praticamente finalizado. Ao 
todo foram identificados 345 processos referentes ao tema de restauração de vegetação 
nativa, dos quais 258 (75%) já foram analisados. Os 87 (25%) pendentes de análise dizem 
respeito a processos físicos cuja consulta foi impedida devido às medidas de prevenção 
e contingenciamento em virtude da COVID-19, adotadas pelo Governo do DF, de 
maneira que não foi possível finalizar o levantamento completo dessas informações.  

Na Tabela 9 é possível verificar o detalhamento das informações referentes aos 
processos segundo o instrumento legal de origem, status do processo e se possuem ou 
não termo de compromisso assinado.  

Tabela 9 – Demanda de restauração de vegetação nativa do Distrito Federal, classificada 
segundo o tipo, a quantidade e a situação atual do instrumento legal de origem. 

 Instrumentos 
Nº de 

processos 
% 

Área a ser 
restaurada (ha) 

Área de 
restauração 

implantada (ha) 

Processos analisados        

PJ (Processos Judiciais) 101 29,3% 130,76 – 

 

PJ em execução com compromisso assinado 34 – 29,21 – 

PJ em análise sem compromisso assinado 45 – 101,55 – 

PJ (finalizado, sem PRAD, sem indicação de 
hectares para restauração) 

22 – – – 

AIA (Autos de Infração Ambiental) 85 24,6% 47,27 – 

 

AIA em execução com compromisso assinado 12 – 13,41 – 

AIA em análise sem compromisso assinado 65 – 36,86 – 

AIA finalizado, sem PRAD ou sem indicação 
de hectares para restauração 

8 – – – 

Licenciamento 60 17,4% 1753,94 – 

 Licenciamentos em execução com 
compromisso assinado 

18 – 404,34 – 

 Licenciamentos em análise sem compromisso 
assinado 

27 – 1349,60 – 

 
Licenciamentos em análise sem PRAD ou que 
não constam indicação de hectares para 
restauração 

15 – – – 

SV (Supressão Vegetal) 4 1,2% 33,39 – 
 SV em execução com compromisso assinado 3 – 10,09 – 
 SV em análise sem compromisso assinado 1 – 23,3 – 

RL (Reserva Legal) 3 0,9% 13,64 – 
 RL em execução com compromisso assinado 1 – 11,64 – 
 RL em análise sem compromisso assinado 1 – 2,00 – 
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 RL em análise sem PRAD* 1 – –  

Regularização fundiária* 2 0,6% 3,46 – 

Recuperação voluntária* 1 0,3% 3,38 – 

Processos sem instrumento* 2 0,6% 7,48 – 

Total de processos analisados  258 74,8% 1.993,32 – 

Processos pendentes de análise 87 25,2% 87,29 – 

Total de processos 345  100,0% 2.080,61 – 

Total de processos com compromisso assinado 67 19,4% 468,69 – 

Área média por processo (ha) ** N=211: 9,4  

Desvio padrão** N=211: 68,4  

 

 

Apesar de ter sido utilizada uma mesma planilha como base para o levantamento 
realizado no DF, RJ e GO, cada um destes órgãos possuía um detalhamento distinto para 
as informações presentes nos processos. 

 Quanto aos dados do DF, indicados na Tabela 9, o destaque (em laranja) foi feito 
para os processos da categoria em execução que possuíam termo de compromisso 
assinado e, portanto, configuram demanda firme. Os demais processos, sem destaque, 
representam as categorias em análise, nas quais o termo de compromisso ainda não foi 
assinado, não existe um PRAD ou indicativo de área, ou então processos da categoria 
dos já finalizados. No que diz respeito à coluna referente à Área de restauração 
implantada em hectares, essa não pôde ser preenchida tendo em vista a ausência do 
detalhamento desta informação. Mesmo para os processos finalizados (15) não havia 
valor indicado no campo de área para restauração, somente o status de finalizado. É 
possível observar que apenas uma parcela pequena dos processos possui termo de 
compromisso assinado (28% do total de processos analisados) representando 468,7 
hectares, apenas 22% do total de hectares levantados durante a análise dos processos. 
A média de hectares por processo (9,4 ha) e o desvio padrão (68,4) indicam que as áreas 
a serem restauradas são relativamente pequenas, com aproximadamente 65% dos 
processos com menos de 1 hectare de área para restauração. Este fato condiz com o 
tamanho desta unidade federativa, especialmente se em comparação com o estado de 
GO, no qual está inserida.   

Dentre os 87 processos físicos pendentes de análise, foi possível identificar o 
indicativo de hectares a serem restaurados em 34 (39,1%), totalizando 87,3 hectares, 
menos de 5% do valor total de área (2080,6 ha) obtido no levantamento do DF. Apesar 
de ter sido possível identificar o valor de área destes processos a partir do sistema de 
acesso de informações online, não foi possível dar continuidade à avaliação dos 
processos físicos, ação necessariamente presencial e, portanto, impedida devido às 
restrições impostas como medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19. Tal 
análise seria necessária tanto para a classificação dos instrumentos, quanto para 
verificar a presença de termos de compromisso assinados que não haviam sido 
indicados no sistema dos processos digitais. 

Além dos valores de área para restauração obtidos no levantamento realizado 
no DF, foram identificados processos cujos projetos incluíam restauração parcial ou total 
em áreas de Unidades de Conservação (UC) e parques como parte dos planos de 

* Nenhum processo possui compromisso de restauração assinado. 
** Foram desconsiderados para o cálculo da média e do desvio padrão os processos executados, arquivados ou indeferidos. 
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recuperação. Ao todo foram consideradas 25 áreas de conservação na elaboração dos 
projetos, sendo a maior parte destas os Parques (19). Além destes foram identificados 
também projetos com ações em UC das categorias tanto de Proteção Integral (3) quanto 
de Uso Sustentável (2), assim como o Jardim Botânico (1), localizado na cidade de 
Brasília.  Ações de restauração de vegetação nativa em áreas protegidas têm a vantagem 
de assegurar uma perspectiva de longevidade maior às áreas recuperadas uma vez que 
o seu uso e destinação estão ordenados legalmente e sujeitos a algum instrumento de 
planejamento e gestão. 

Goiás 

A demanda firme por restauração de vegetação nativa em Goiás obtida por meio 
da análise de 96% dos processos existentes,  corresponde a 1.001,79 hectares, 
referentes somente a 71 processos em execução e com termo de compromisso firmado 
cujo valor de área estava disponível para consulta (Tabela 8). 

O trabalho nesse estado iniciou-se em dezembro de 2019 e, a princípio, foi 
estimado que haveria, aproximadamente, 80 mil processos a serem considerados para 
análise. Por meio de filtragem por mecanismos de busca no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) e Sistema de Gestão Ambiental (SGA), foi possível reduzir para 16 mil 
processos referentes a restauração nos anos de 2012-2020. Desse total, foi verificado 
que mais de 90% diziam respeito aos instrumentos Auto de Infração Ambiental (AIA) e 
Denúncia, ambos sem força de implementação para restauração.  

Em Goiás, são utilizados outros instrumentos para colocar em prática uma ação 
de restauração. Diferentemente do DF em que um AIA gera um compromisso associado, 
em Goiás sua implementação é materializada por meio de outros instrumentos, como 
um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ou um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC).  

Com a exclusão de todos os processos referentes a AIA e Denúncia, foi possível 
determinar 1.030 processos referentes aos seguintes instrumentos: Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Compensação Ambiental (CA), Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) e Servidão, indicados abaixo na Tabela 10.  

Tabela 10 – Demanda de restauração de vegetação nativa para o estado do Goiás, classificada 
segundo o tipo, a quantidade, a situação de análise do instrumento legal de origem. 

 Instrumentos 
Nº de 

processos 
% 

Área a ser 
restaurada 

(ha) 

Área de 
restauração 
implantada 

(ha) 

Processos analisados        

PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) 650 63,1% 1292,90 – 

 

PRAD em execução com compromisso assinado e 
indicativo de hectares 

69 – 858,79 – 

PRAD com valor de hectares em análise 488 – – – 

PRAD arquivado/concluído/indeferido  90 – 358,75  

PRAD com valor de hectares sem termo de 
compromisso assinado 

3 – 75,36 – 

CA (Compensação Ambiental) 311 30,2% – – 

 AIA (finalizado, sem PRAD, sem indicação de 
hectares para restauração) 

311 – – – 
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Servidão 13 1,3% 1,00 – 

 Servidão em execução com compromisso assinado 
e indicativo de hectares 

1 – 1,00 – 

 Servidão com valor de hectares em análise 12 – – – 

TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) 12 1,2% 142,00 – 

 TAC em execução com compromisso assinado e 
indicativo de hectares 

1 – 142,00 – 

 TAC com valor de hectares em análise  11 – – – 

Total de processos analisados  986 95,7% 1.435,90 – 

Processos pendentes de análise 44 4,3% – – 

Total de processos 1030 100,00% – – 

Total de processos com compromisso assinado 71 6,9% 1.001,79 – 

Área média por processo (ha) * N=110: 13,2  

Desvio padrão* N=110: 33,0  
* Para o cálculo da área média por processo e do desvio padrão de área foram considerados todos os 110 processos com valor de 
hectares, independentemente da situação do processo  

Do número total de processos, foram analisados 986 (96%) dos quais somente 
110 (11% do total analisado) indicavam o valor de hectares a serem restaurados, 
totalizando 1.435,90 hectares. Desses 110, foram considerados para o cálculo da 
demanda firme por recuperação de vegetação nativa somente 71, excluindo-se aqueles 
que já haviam sido concluídos, arquivados ou indeferidos, totalizando um valor de 
1.001,79 hectares ainda pendentes de restauração.  

Apesar de indicarem o tamanho da área a ser restaurada, muitos desses 
processos ainda estão em curso, tanto na Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável SEMAD) do estado, quanto em outros órgãos, como 
Ministério Público (MP) e, portanto, não possuem (ainda) um grau de força de 
implementação máximo, uma vez que não têm o compromisso firmado até o momento.  

A maioria dos processos que não indicam o valor de hectares para restauração 
se encontram pendentes de análise pelo órgão, representando um total de 840 
processos (81%).  Apesar de o indicativo de hectares constar no processo antes mesmo 
de ser analisado pelo órgão, esta informação não estava disponível nos sistemas de 
acesso consultados pela consultora, sendo necessário o levantamento destes dados a 
partir da análise dos processos físicos. Esta etapa do trabalho teve que ser suspensa 
devido às medidas implementadas como forma de combate à pandemia da Covid-19. 

Dos instrumentos analisados, os processos referentes a PRAD se mostraram os 
mais significativos em termos de indicativo de hectares para restauração, assim como 
em quantidade de processos em curso, apesar de a maioria ainda estar em análise. Dos 
processos referentes a Compensação ambiental (311), todos encontram-se nesta 
situação, não havendo nenhum indicativo de hectares associado. Para os dois outros 
instrumentos, Servidão e TAC, observou-se que apenas um processo de cada tipo estava 
em curso com indicativo de hectares a serem restaurados, com 1 e 142 hectares, 
respectivamente (indicados na Tabela 10). 

Dentre as principais dificuldades enfrentadas pela SEMAD, que se refletem no 
grande número de processos pendentes de análise, destaca-se um volume grande 
associado à restauração (estimados em 8 a 10 mil por ano) para uma equipe de 
servidores reduzida. Além disso, foi indicado pelos pontos focais no estado que alguns 
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demandam bastante tempo para serem analisados, por serem extensos com 
documentos e anexos associados. Dos 44 processos pendentes, para os quais seria 
necessário verificar o processo físico, a maioria (37) já se encontra concluída. Em um 
caso estava indicado que não havia a necessidade de compensação e, portanto, 
considera-se que o impedimento à continuidade da análise gerado pelo COVID não 
afetou significativamente os resultados obtidos para o GO.  

Rio de Janeiro 

A demanda firme por restauração de vegetação nativa no Rio de Janeiro obtida 
por meio do levantamento corresponde a 8.636,7 hectares, desconsiderando os 
processos já executados ou que foram convertidos em restauração financeira (Tabela 
8). Destaca-se que para o cálculo desse valor foram desconsiderados 143,6 hectares 
referentes a áreas já implementadas de projetos ainda em execução.  

O número de processos existentes relativos a instrumentos geradores de 
demanda por restauração a partir de 2012 para o Rio de Janeiro foi, inicialmente, 
calculado em 641 pela equipe do Serviço de Restauração e Manejo Florestal Sustentável 
do Instituto Estadual do Ambiente –INEA. Entretanto, esse valor foi revisado durante as 
análises com a exclusão de alguns processos por razões como: repetição de processos 
já computados, processos indeferidos, ausência de documentos que comprovassem a 
existência de um compromisso de restauração, ausência de informação sobre o número 
de hectares a serem restaurados.  

Dessa forma o número total de processos avaliados para o estado é 502, 
descritos em maiores detalhes na Tabela 11, abaixo. Além dos 502 processos 
considerados e analisados existem processos provenientes de superintendências 
regionais que não foram analisados devido às dificuldades de transporte dos processos 
para a sede, e o impedimento de acesso a esta devido às medidas de isolamento social. 
Alguns desses processos já haviam sido encaminhados anteriormente, sendo estes os 
que possuíam um valor de hectares mais significativo, e portanto foram incluídos. 
Considera-se que os processos pendentes representam uma parcela pequena do 
conjunto total de processos, além de possuírem um indicativo de áreas a serem 
restauradas pequeno, não afetando significativamente os valores obtidos para o estado 
do RJ. 

Tabela 11 – Demanda de restauração de vegetação nativa para o estado do Rio de Janeiro, 
classificada segundo o tipo e a quantidade do instrumento legal de origem. 

 Instrumentos 
Número de 
processos 

% 
Área a ser 

restaurada (ha) 

Área de 
restauração 

implantada (ha) 

Processos analisados 

CA (Compensação Ambiental) 387 77,1% 3944,5 359,4 

  CA sem indicação de área a ser restaurada 23       

  CA executados/arquivados 73   472,8 315,1 

  CA com adesão ao TCRF31 27   312,0 0,2 

 
31 TCRF – Termo de Compromisso de Restauração Florestal - instrumento com força de título executivo extrajudicial, por meio do 
qual são formalizadas e estabelecidas as condições para o cumprimento das obrigações de compensação consistente na reposição 
florestal oferecendo a possibilidade do empreendedor depositar um valor monetário determinado pelo órgão estadual competente 
para o licenciamento  em um mecanismo financeiro, a Carteira Florestal,  implementado pela Secretaria de Estado do Ambiente 
para dar escala  a execução conjunta de obrigações de diversos empreendedores. 
http://www.fmarj.org/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTIx 
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 Instrumentos 
Número de 
processos 

% 
Área a ser 

restaurada (ha) 

Área de 
restauração 

implantada (ha) 

  
CA com indicação de hectares a serem 
restaurados 

264   3159,7 44,2 

PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradada) 68 13,5% 9287,2 3486,2 

  PRAD executados 47   8449,5 3486,2 

  PRAD com indicação de área a ser restaurada 21   837,7   

RL (Reserva Legal) 18 3,6% 615,9 469,8 

  RL executada 15   590,4 469,8 

  RL com indicação de área a ser restaurada 3   25,5   

ASV (Autorização de Supressão Vegetal) 13 2,6% 4742,9 99,8 

  ASV executados 3   37,0 1,8 

  ASV com indicação de área a ser restaurada 10   4705,9 98,0 

TAC (Termo de Ajuste de Conduta) 7 1,4% 69,3 0,5 

  TCA com adesão ao TCRF 1   28,4   

  TCA executado 1   0,8   

  TAC com indicação de área a ser restaurada 5   40,1 0,5 

Infração 6 1,2% 7,8 0,3 

  Infração executada/arquivada 4   7,3 0,3 

  
Infração com indicação de área a ser 
restaurada 

2   0,5   

TCA (Termo de Compromisso de Ajuste)  3 0,6% 10,9 0,9 

  TCA sem indicação de área a ser restaurada 1       

  TCA com indicação de área a ser restaurada 2   10,9 0,9 

Totais 502 100,0% 18678,6 4416,9 

Total de processos com indicativo de área a ser 
restaurada ainda não implementado 

307 61,2% 8780,3 143,6 

  Área total a ser restaurada (ha)* 8636,7 

Área média (ha) por processo ** N=473: 39,5 

Desvio padrão** N=473: 275,6 

 

 

Em 48 processos, para o cálculo da área total a ser restaurada foi necessária a 
conversão do quantitativo de mudas utilizado como referência para o compromisso. O 
valor utilizado seguiu o padrão adotado pelo INEA que considera o plantio de mudas no 
espaçamento de 3m x 2m, o que equivale a 1.667 plantas/ha. Em 9 casos, os processos 
não tinham o valor de hectares para a ser restaurado, e indicavam a recuperação de 
área da Faixa Marginal de Proteção – FMP32, cuja extensão é uma função da largura do 
rio a partir do seu nível mais alto. 

Por meio da análise dos processos do RJ, em comparação com GO e DF, é possível 
observar que este estado possui mais processos válidos para o cálculo da demanda firme 
de restauração ainda pendente, e estes se caracterizam por um valor de área média 
maior por processo com uma variação grande no tamanho da área, como indicado pelo 
desvio padrão, sendo que apenas 30% dos processos tem área inferior a 1 hectare. 

 
32 Equivalentes as áreas de preservação permanentes, as Faixas Marginais de Proteção (FMP) de rios, lagos, lagoas e reservatórios 
d’água são faixas de terra necessárias à proteção, à defesa, à conservação e operação de sistemas fluviais e lacustres, determinadas 
em projeção horizontal e considerados os níveis máximos de água (NMA), de acordo com as determinações dos órgãos federais e 
estaduais competentes (Lei Estadual nº 1.130/87). http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/2-Faixa-Marginal-de-
Prote%C3%A7%C3%A3o-154-Mb.pdf 

*- Valor total da área de restauração subtraindo-se o valor equivalente à área já implantada, para os processos com termo de 
compromisso assinado. 

**- Para o cálculo da área média por processo e do desvio padrão de área foram considerados todos os 473 processos com valor 
de hectares, independentemente da situação do processo 
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A fim de obter o valor mais aproximado da área total cuja restauração está 
pendente, foram considerados somente os processos ainda não executados ou que os 
passivos não foram convertidos em compensações financeiras para a Carteira Florestal33 
via Termo de Compromisso de Restauração Florestal – TCRF.  

Além disso, foram desconsideradas também as áreas de restauração já 
implementadas em processos cujos projetos são acompanhados pelos técnicos do INEA.  

Deste valor total, ainda é possível que existam áreas já implementadas e que 
ainda não foram verificadas pelo órgão, tendo em vista a dificuldade em se realizar 
visitas técnicas às propriedades a fim de manter o banco de dados atualizado.  

O valor de 18.678,6 hectares (Tabela 11) referentes à demanda total por 
restauração, incluindo as áreas já executadas e de processos cuja demanda foi revertida 
em compensação financeira, e inclui os dados do Observatório Florestal Fluminense34, 
de aproximadamente 15 mil hectares.  

A área de 8.636,7 hectares a ser restaurada, referente a 307 processos, 
representam demanda firme por restauração, tendo em vista que todos possuem 
compromisso firmado e licença ambiental associada, informação confirmada pelas 
consultoras contratadas e indicada nos seus relatórios de acompanhamento de 
atividades.  

São Paulo 

A fim de ter acesso aos dados detalhados sobre a demanda de restauração no 
estado de São Paulo, foi elaborado um acordo de cooperação técnica (ACT) que previu 
o processo de levantamento e sistematização das informações referentes aos processos 
contendo os valores de demanda de restauração da vegetação nativa no estado. O 
Acordo, ainda pendente de assinatura, será firmado entre a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo – SIMA-SP e World Resources Institute 
(WRI-Brasil).  

Paralelamente à tramitação do ACT, estabeleceu-se um diálogo com a diretora 
do Centro de Ações Preventivas (CAP), Thaís Michelle sobre o acesso aos dados dos 
Termos de Compromisso de Restauração Ambiental (TCRA) gerados no período de 2012 
a junho de 2020 provenientes do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGAM).  De 
forma antecipada, conforme comunicação pessoal e troca de correios eletrônicos entre 
a equipe do projeto e da SIMA35, e sob o compromisso que a publicação dessa parte do 
relatório fica condicionada a assinatura do ACT, a exportação dos dados foi solicitada à 
área de Tecnologia de Informação e as planilhas de dados foram fornecidas. Todos estes 
processos já possuem um compromisso firmado, mas ainda não ainda não foram 
cumpridos, sendo classificados, portanto, como processos em execução, cujos valores 
de área para restauração indicados se configuram como demanda firme.  

No total, considerando instrumentos que geram termo de compromisso e 
também aqueles que não geram, foram identificados 44.880 processos no estado, 

 
33 Fonte do Mecanismo de Conservação da Biodiversidade do Rio de Janeiro cujo objetivo é potencializar a restauração da vegetação 
nativa no Estado a partir de recursos oriundos de compensações ambientais originários de autorização para supressão de vegetação; 
condicionantes de processos de licenciamento ambiental; termos de ajustamento de conduta ou outras obrigações de restaurar a 
vegetação nativa http://www.fmarj.org/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTk3NA%2C%2C 
34 https://www.restauracaoflorestalrj.org/observatorio 
35 Os correios eletrônicos sobre as planilhas de dados foram trocados entre o período de 25 de junho e 13 de agosto de 2020. 
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correspondendo a uma área de 304.768,08 hectares para serem restaurados. Tais 
processos são oriundos de dois sistemas: o SIGAM e o SARE (Sistema Informatizado de 
apoio à Restauração Ecológica). O primeiro apresentou 29.744 registros 
correspondentes a uma área a ser restaurada de 202.083,39. A análise foi realizada 
considerando a priorização dos estratos de processos maiores que 10 hectares (1.294 
processos), que apesar de representarem uma pequena parcela do número de 
processos (4,3%), continham a maioria do valor de área dos hectares a serem 
restaurados (85,9%) (vide Tabela 3 do Anexo IV).  

Tal priorização foi necessária tendo em vista o grande número de processos, 
agravado pelo atraso no acesso aos dados e devido a erros existentes que precisaram 
ser identificados e consultados junto à SIMA-SP a fim de permitir uma correta 
interpretação das informações. A análise foi feita por meio da leitura de um campo texto 
em aberto referente às ações de mitigações que deveriam ser realizadas a fim de 
classificar o tipo de ação de restauração empregada (plantio de espécies nativas, 
condução da regeneração natural ou um conjunto de ambas) assim como confirmar a 
área indicada. 

Foi constatado a existência de três tipos de inconsistências quanto ao valor 
indicado no campo referente à área para restauração em hectares: conversão de 
unidades; entrada de dados e na exportação dos dados. Estas dificuldades foram 
superadas com a análise individual de todos os registros com área maior que 10 
hectares. A análise foi feita após já terem sido filtrados e desconsiderados os processos 
que não diziam respeito a ações de restauração, como processos de medidas de 
regularização ou de prevenção.  

O SARE apresentou 15.140 processos correspondentes a uma área de 103.684,69 
hectares, sendo que nem todos estão atrelados a assinatura de um termo de 
compromisso. Na Tabela 12 abaixo estão descritos os dados obtidos para o 
levantamento das informações dos sistemas SIGAM e SARE do estado de SP. 

Tabela 12 – Demanda de restauração de vegetação nativa para o estado de São Paulo 
provenientes dos dados disponibilizados pela SIMA (SIGAM e SARE) 

 Instrumentos 
Nº de 

processos 
% 

Área a ser 
restaurada 

(ha) 

Área de 
restauração 
implantada 

(ha) 

Processos analisados     

Planilhas SIGAM 1.294 2,9% 173.676,11 – 

 TCRA em execução com compromisso assinado e 
indicativo de hectares (área maior que 10 hectares) 

1.294 – 173.676,11 – 

Planilha SARE Áreas* 15.136 33,7% 103.684,69 – 

 
Processos em execução com compromisso assinado e 
indicativo de hectares¹ 

10.894 – 64.307,7 – 

 
Processos referentes a instrumentos que ainda não 
possuem termos de compromisso firmado² 

943 – 11.495,82 – 

 
Projetos voluntários que não possuem assinatura de 
termo de compromisso 

3.296 – 27.772,71 – 

 Projetos antigos desconsiderados 3  108,46  

Total de processos analisados  16.430 36,6% 277.360,08 – 
Processos pendentes de análise (SIGAM) 28.450 63,4% 28.407,28 – 
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TCRA com valor de hectares indicado (área menor que 
10 hectares) 

27.537 – 28.407,28 – 

 
TCRA com valor de hectares nulo ou em branco (área 
maior que 10 hectares) 

913 – – – 

Total de processos** 44.880 100,0% 304.768,08 – 

Total de processos com termo de compromisso assinado  
e indicativo de área (ha) 

39.725 88,5% 266.391,09  

Área média por processo (ha) ** N=38.871; 7,4  

Desvio padrão** N=38.871; 569,5  
* Desses processos já estão desconsiderados 740 processos que já haviam sido contabilizados nas planilhas SIGAM, evitando 
sobreposição de dados 
¹ Motivações: Acordo com Ministério Público, Decisão Judicial, Exigência CFB – Conversão de multas e Reparação de Dano, Exigência 
da Cetesb, e Projeto com Financiamento Público (Anexo IV) 
² Motivações: Adequação Ambiental, Programa de Regularização Ambiental e PSA Mata Ciliar (Anexo IV) 
** Para o cálculo da área média por processo e do desvio padrão de área foram considerados somente os processos com valor de 
hectares referentes aos dados obtidos pelo Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGAM) e do Sistema Informatizado de apoio 
à Restauração Ecológica (SARE) 

Considera-se que o valor de 28.407,28 hectares pendentes de análise (9%) possui 
uma alta confiabilidade, uma vez que se constatou uma menor incidência de 
inconsistências nos processos com áreas menores e esses 27.537 processos foram 
considerados para o levantamento como sendo demanda firme 

É possível que algumas das informações levantadas no executivo em SP se 
sobreponham às informações levantadas pelo judiciário. Por exemplo, um dos dados 
que SARE apresenta é o que motivou a geração de cada processo, sendo uma dessas 
motivações Decisão Judicial36, corresponde a 15.119,99 ha. Contudo, diante do curto 
tempo hábil para a conferência e sistematização dos dados estado, não foi possível fazer 
uma verificação dessa possível sobreposição. 

As informações detalhadas dos campos analisados das planilhas do SIGAM, a 
distribuição do número de processos e quantitativo de áreas de cada estrato das classes 
de área e o detalhamento da análise dos processos do SARE podem ser conferidos no 
Anexo IV – Detalhamento das informações referentes ao levantamento realizado no 
estado de São Paulo no âmbito do executivo.  

Minas Gerais 

A diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas e a gerência de 
Fomento e Recuperação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas (IEF) 
demonstraram interesse em colaborar com a pesquisa.  

Devido ao grande número de processos a serem avaliados, foi proposta a 
priorização de processos relativo ao licenciamento das classes 1 e 2 conforme a 
Deliberação Normativa (DN) nº 217 de 2017, que estabelece critérios para classificação 
das modalidades de licenciamento e dá outras providências. Apenas os processos das 
classes 1 e 2 referentes aos anos de 2018 e 2019 somam um total de 4 mil processos. 
Todos os processos são físicos, ou seja, não estão digitalizados, não possuem uma 
padronização das informações e estão dispersos nas Unidades Regionais do IEF no 
estado. Tais características conformam uma demanda de trabalho maior para a 
realização do levantamento dos dados em MG. 

 
36 Correspondem a casos excepcionais pois quando há decisão ou processo judicial em curso a regra nos processos administrativos 
é suspender qualquer procedimento até que se tenha decisão a judicial. Caso haja acordo no âmbito do executivo a ação judicial é 
extinta por falta de interesse de agir uma vez que o objetivo da ação foi alcançado.  
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Após um longo processo de articulação com a equipe do IEF, foi possível 
identificar dois potenciais consultores para trabalharem na organização e 
sistematização dos dados nas instalações do IEF na Cidade Administrativa de Minas 
Gerais. 

 Contudo, como medida do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde 
da COVID-19, o governo do estado suspendeu as atividades presenciais na Cidade 
Administrativa, decretando o regime de teletrabalho. Logo, o acesso aos processos 
físicos, e às informações que interessam ao andamento do projeto, tornou-se 
impraticável até quando durarem as medidas de prevenção.  

Caso exista possibilidade de uma fase 2 desse projeto, o estado de MG seria um 
forte candidato para a continuidade dos trabalhos. 

Mato Grosso 

Através do  ponto focal apontado pela  Secretaria de Meio Ambiente, Fernando 
Sampai, diretor executivo da iniciativa Produzir, Conservar e Incluir (PCI), foi possível 
caracterizar melhor a situação de MT  por meio de  interlocução com responsáveis pela 
temática da restauração da OEMA.  

Em Mato Grosso, antes da promulgação da LPVN em 2012, existia o SIMCAR e o 
SIMLAN estadual. O proprietário fazia o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e depois esse 
CAR virava uma Licença Ambiental Única (LAU) para a propriedade. Existe uma série de 
processos e acordos firmados pelos produtores que fizeram a LAU nesse período, e que 
obrigam a restauração. Atualmente o desafio é atualizar esses acordos, ver o que foi 
restaurado e o que não foi, concomitantemente com a transferência da informação do 
SIMLAN para o SIMCAR atual. Esse processo poderia ser objeto de apoio e uma parceria 
para a execução poderia fazer parte de uma eventual segunda fase do projeto. 

De acordo com Sampaio, os outros processos que podem implicar em 
restauração são os processos de licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas 
(PCHs), garimpo ou mineração, que implicam em compromissos de restauração. Mas 
essa restauração acontece no limite de APP e RL da propriedade. Em alguns casos, de 
garimpo, por exemplo, a restauração pode incluir outras medidas mitigadoras.  

Outra possível fonte de dados mencionada são os processos de restauração 
provenientes de acordo recente entre o Instituto Mato Grossense da Carne (IMAC) e o 
Ministério Público Federal (MPF). Existe, no MT, um TAC que obriga os frigoríficos a 
monitorar seus fornecedores por causa, sobretudo, do desmatamento. Se o frigorifico 
detectar desmatamento em um fornecedor, este pode ser bloqueado. Pelo acordo de 
cooperação, esse produtor pode voltar a comercializar desde que assine um 
compromisso de restaurar a área desmatada. O acordo também inclui uma cooperação 
com a SEMA, e essa restauração vai se dar nos limites de APP e RL. O IMAC terá uma 
plataforma própria para monitorar esses acordos, que ainda não começou a funcionar, 
de maneira que hoje a demanda é zero, mas o potencial pode ser grande. 

Pará 

O ACT para orientar o processo de levantamento e sistematização das 
informações foi firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (SEMAS-PA) e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) 
e tanto em sua integra como o extrato publicado no Diário Fiscal estão disponíveis para 



 

 27 

compartilhamento mediante solicitação. O atraso para o estabelecimento desse acordo 
se deu, em grande medida, devido às restrições impostas pela pandemia, e ocorreu no 
período final de execução desse projeto. 

Mesmo assim, com o retorno às atividades no estado do Pará, ainda que de 
maneira lenta, foi possível realizar uma reunião com a diretora de bioeconomia, 
mudanças climáticas e serviços ambientais, Andréa Coelho, e com o Wendell Andrade, 
Diretor de Planejamento Estratégico e Projetos Especiais, ambos da SEMAS-PA, para 
apresentar as demandas que foram introduzidas pelo ACT. Nessa reunião foi possível 
sondar possibilidades para a continuidade do levantamento a partir de algumas 
estratégias, como, por exemplo, a priorização das informações referentes aos maiores 
passivos, dentre outras e identificar a inexistência de informações sobre o número de 
processos a serem avaliados. Foi solicitado também, informações sobre quais os 
instrumentos geradores de demanda de restauração no estado e os principais órgãos 
responsáveis, que podem ser observadas na Tabela 13 abaixo. 

Tabela 13 – Instrumentos legais indutores de restauração da vegetação nativa do estado do 
Pará e os respectivos órgãos responsáveis 

Tipo de instrumento Órgão responsável 

PRA – Programa de Regularização Ambiental  
PRAD – Plano de Recuperação de Área 
Degradada 
TAC – Termos de Ajuste de Conduta 

DIORED - Diretoria de Ordenamento, 
Educação e da Descentralização da 
Gestão Ambiental 

AIA – Auto de Infração Ambiental DIFISC-Diretoria de Fiscalização 
Ambiental 

TAC – Termos de Ajuste de Conduta; 
Condicionantes  

DLA – Diretoria de Licenciamento 
Ambiental (SAGRA) 

AIA – Auto de Infração Ambiental; 
Condicionantes (expedidos pela DIFISC) 

Diretoria de Recursos Hídricos 
(Outorga) 

TAC – Termos de Ajuste de Conduta; 
Condicionantes; 
Autorização Ambiental (para supressão de 
vegetação primária e secundária) 

DGFLOR - Diretoria de gestão 
florestal e agrossilvipastoril 

Outros casos 
Solicitar ao órgão Ideflor-Bio 
Não gera demanda DMUC-Diretoria de Bioeconomia, 

Mudanças Climáticas e Serviços 
Ambientais  

O Decreto Estadual nº. 941/2020 que institui o Plano Estadual Amazônia Agora 
(PEAA), responsável pela criação do Comitê Científico e do Núcleo Permanente de 
Acompanhamento do Plano, propõe que até 2030 o estado assuma 47% da meta 
brasileira de regeneração prevista em NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada, 
na sigla em inglês). Esse contexto, além da articulação estabelecida com o Secretário 
José Mauro e Lima O'de Almeida e o ACT firmado, tornam a possibilidade de uma 
continuidade dos trabalhos de uma fase 2 desse projeto concreta e promissora. 

2.3. Projetos de restauração de vegetação 

Além da geração de demanda de restauração da vegetação proveniente de 
instrumentos legais, existem também os projetos de adesão voluntária que incentivam 
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produtores a conservar remanescentes, reflorestar áreas (especialmente nascentes e 
áreas de recargas de lençóis freáticos), além de contribuírem para o desenvolvimento 
socioeconômico da região. Existem diversas iniciativas movidas pelo executivo, 
promovidas tanto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), quanto por entidades nos 
âmbitos local, estadual e municipal que junto com as demandas oriundas do Judiciário 
e do Executivo compõe o cenário de demanda por recuperação e restauração de 
vegetação nativa na escala regional e local. Conforme solicitado, sem a pretensão de 
fazer uma listagem exaustiva dos projetos ou programas existentes, segue abaixo uma 
breve descrição de alguns casos aplicados às escalas tanto nacional quanto local. 

Programa Produtor de Água 

Seguindo uma lógica de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), o programa 
Produtor de Água é implementado pela Agência Nacional de Águas (ANA), visando a 
implementação de diferentes metodologias a fim de recuperar áreas, prevenir a erosão 
e sedimentação de cursos d’água. Ao todo existem 28 projetos vigentes em diferentes 
estados do país. O estado com maior número de projetos é Minas Gerais com 12 
projetos, representando mais de 40% do total. Um desses projetos é o Conservador de 
Águas, criado pelo município de Extrema/MG descrito em mais detalhes na subseção a 
seguir. O estado de SP possui 6 projetos, seguido de GO e DF com 2 cada. Os demais 
estados que possuem projetos implementados são os seguintes: MS, PA, RJ, RS, SC e SE; 
com um cada. 

Projeto Conservador de Águas  

O município de Extrema, localizado em MG, foi o pioneiro na elaboração e 
implementação de um projeto de PSA no país ao implementar o projeto Conservador 
das Águas no ano de 2005, como parte do Programa Produtor de Água. O projeto foi 
pensado no intuito de preservar uma área rica em recursos hídricos e nascentes, sendo 
estas fundamentais para o abastecimento do Sistema Cantareira, localizado em SP. 
Considerando a extrema importância não só do Sistema Cantareira mas de toda a Serra 
da Mantiqueira no abastecimento dos estados de MG, RJ e SP, foi desenvolvido o Plano 
Conservador da Mantiqueira – PCM. Descrito a seguir. 

Plano Conservador da Mantiqueira 

O objetivo do Plano Conservador da Mantiqueira – PCM é promover a restauração 
da vegetação nativa em 1,2 milhões de hectares em uma área de abrangência de mais 
de 280 municípios. Com período de execução previsto para os anos de 2016 até o final 
de 2018, ainda não foram divulgados os resultados, tanto parciais, quanto finais dos 
projetos. O plano também serve como apoio à implementação dos Planos Municipais da 
Mata Atlântica na região, cujo objetivo é conservar os fragmentos de mata nativa e 
recuperar as áreas degradadas. 

Programa Reflorestar  

 Outro programa de referência desenvolvido no bioma Mata Atlântica é o 
Programa Reflorestar desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Espírito Santo (SEAMA-ES). A meta do programa é a recuperação 
de 80 mil hectares de vegetação nativa, prevista para ser alcançada até o ano de 2018. 
O programa conta com a adoção de diferentes metodologias de preservação e 
recuperação de áreas e está alinhado à iniciativa 20x20, proposta desenvolvida na 
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ocasião da Conferência das Partes (COP 20) realizada no Peru em 2014, cujo objetivo é 
restaurar e/ou evitar o desmatamento de 20 milhões de hectares na região da América 
Latina e Caribe. Ainda não foram divulgados resultados do programa. 

Projeto Pará Florestal 

 O projeto Pará Florestal, implementado pelo Instituto de Desenvolvimento 
Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio) nos anos de 2013-2014 promoveu o 
reflorestamento de áreas alteradas no bioma Amazônico no estado por meio do apoio 
à recuperação de 268 hectares de  áreas alteradas por meio de plantio heterogêneo 
adotando a metodologia de Sistemas Agroflorestais (SAF). Essa metodologia visa o 
fortalecimento das cadeias produtivas da região com benefícios não apenas aos 
agricultores e comunidades, mas também ao ecossistema.  

Programa Nascentes 

 O Programa Nascentes, gerenciado por mais de 10 secretarias do estado de SP 
foi responsável, até o mês de junho de 2020, por mais de 35 milhões de mudas plantadas 
em espaçamento 3x2 (1.667mudas/hectare), correspondendo a uma área de 21 mil 
hectares em restauração. O programa possui uma abordagem integrativa ao unir partes 
interessadas com obrigações de recuperação e proprietários de áreas com necessidade 
de recomposição da vegetação nativa. Recentemente, foi lançado mais um instrumento 
associado ao Programa Nascentes, denominado Programa Ativo Verde, com o objetivo 
promover a restauração a partir da criação de um banco de áreas restauradas que 
servirão como crédito para o cumprimento de obrigações ambientais. 

Fundação Renova 

A Fundação Renova, organização não governamental criada em 2016, é a 
entidade responsável pela reparação dos danos causados pelo desastre de Mariana 
(MG) ocorrido no final do ano de 2015, incluindo recuperação da vegetação nativa 
devastada. O modelo de projetos adotado possui duração de longo prazo para a 
recuperação da área afetada pelo rompimento da barragem de empreendimento 
minerário da empresa Samarco Mineração S.A. localizado no município.  

A implementação do Programa de Recuperação de Áreas de Preservação e do 
Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e áreas de 
recarga da bacia do rio Doce têm por objetivo a recuperação de 40 mil hectares de APPs 
e de 5 mil nascentes em um período de 10 anos na área de extensão da bacia. Foram 
adotadas como contrapartida aos produtores que aderirem aos editais dos programas 
da Fundação uma lógica de PSA e o apoio na inscrição do CAR. 

3. Sistematização de informações extrajudiciais 

Foi desenvolvida parceria formal com a Abrampa no início de 2020 para 
obtenção de dados junto ao Ministério Público, autor de mais de 95% das ações em 
defesa do meio ambiente no judiciário e de termos de ajustamento de conduta com 
agressores do meio ambiente. O tramite para celebração do termo de parceria tomou 
praticamente o mês de janeiro (pós-férias e parte de fevereiro).  

Foi iniciado, a pedido da presidente da Abrampa, um piloto no estado da Bahia, 
onde ela reside e atua, para teste da metodologia de pesquisa e posterior extrapolação 
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para outros estados de interesse da pesquisa. Esse trabalho piloto começou uma 
semana antes do Carnaval e se estendeu até o final de abril. Também foram feitos ao 
mesmo tempo esforços de levantamento nos estados de MT e PA, estados onde não foi 
possível avançar no levantamento junto ao executivo em função da Covid-19.  

Foram obtidos no trabalho desenvolvido na BA dados referentes aos programas 
Floresta Legal e Mata Atlântica Bahia37 nos municípios de Teixeira de Freitas, Mata de 
São João, Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna, Valença, Santo Antônio de Jesus, Lençóis, 
Itaberaba e Jacobina, situados em diferentes regiões do estado da Bahia. Os dados estão 
indicados na Tabela 14 e Tabela 15. 

Tabela 14 – Termos de Ajuste de Conduta (TAC) do programa Mata Atlântica Bahia (MAB) 
disponíveis para consulta pública. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

TAC ou 
instrumento 

similar 

199 121 179 111 115 142 108 172 1.150 

Tabela 15 –Termos de Ajuste de Conduta (TAC) do programa Floresta Legal (FL) disponíveis 
para consulta pública. 

Área de imóveis rurais a ser adequada ambientalmente  TOTAL (ha) 

Área de preservação permanente – APP parcialmente 
degradada 

11.945,24 

APP degradada  255,68 

Reserva legal - RL parcialmente degradada  13.857,08 

RL degradada 444,32 

TOTAL  26.502 

Número de TACs 2.258 

Os TACs listados na Tabela 14 dizem respeito às linhas de ação: 
acompanhamento de licenciamentos ambientais de grande e médio porte e/ou alto 
impacto poluidor; instituição ou regularização de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) ou outra Unidade de Conservação (UC) no bioma Mata Atlântica; 
regularização ambiental de imóvel rural (Programa Floresta Legal); regularização 
ambiental de imóvel urbano e loteamento na Mata Atlântica; implantação de plano 
municipal de Mata Atlântica; atividades de fiscalização, operações próprias e 
interinstitucionais e apoio a atividades de fiscalização de outros órgãos; e atuação 
criminal judicial. 

Os dados listados na Tabela 15 são específicos para o Programa Floresta Legal, 
sendo as áreas de Reserva legal (RL) e Área de preservação permanente (APP) 
degradadas aquelas consideradas como área a ser recuperada.  

 

37 O Floresta Legal (FL) é um projeto que visa fomentar a regularização de imóveis rurais pela recomposição de Área de 
Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), incentivando ainda a criação de Reserva Legal do Patrimônio Natural aos 

proprietários de imóveis rurais. Fonte: https://www.mpba.mp.br/projeto/floresta-legal. O Mata Atlântica Bahia (MAB) visa 
aperfeiçoar a atuação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) quanto à defesa ambiental da Mata Atlântica. Fonte: 

https://www.mpba.mp.br/projeto/mataatlantica 

https://www.mpba.mp.br/projeto/floresta-legal
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Em função de os trabalhos de levantamento dos TACs com a Abrampa sofrerem 
dificuldades de acesso às bases de dados38, não foi possível usar a estratégia de 
contratação de grupo de consultores.  

A opção foi a de realizar pesquisa via um questionário online  encaminhado pela 
Presidente da Abrampa aos sete coordenadores de Centros Operacionais de Apoio às 
Promotorias de Meio Ambiente nos estados de interesse original da pesquisa. Esse 
questionário foi encaminhado no mes de maio. 

A Abrampa obteve apenas sete respostas, agregando 132 TACs. Em 82 TACs foram 
quantificados os hectares a serem recuperados/reflorestados, totalizando 813 hectares 
de compromisso de restauração de APPs e 900 hectares de compromissos de 
restauração de Reserva Legal. A pesquisa realizada com apoio da Abrampa totalizou 
28.214 hectares a serem restaurados no âmbito dos TACs, 100% deles no Estado da BA. 

Para o MT foi contratado um consultor para, com anuência da Procuradoria Geral 
do Estado, realizar o levantamento de todos os passivos que constam de TACs firmados 
juntos à SEMA. O pedido havia sido deferido pela diretoria e já tinha sido destacado um 
servidor para realização desse levantamento. Porém, em função das contingências 
devido à pandemia, o processo ficou paralisado. Também foram solicitadas as 
informações dos TACs firmadas pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso 
(MPMT). Entretanto, o atendimento da demanda teria que ser feito presencialmente, o 
que ficou impedido pelo isolamento social e quarentena.  

Foi mobilizado o apoio de um ex-procurador do estado e docente departamento 
de direito da Universidade Federal de MT nas articulações junto ao MPMT e a 
subprocuradoria da SEMA e no acompanhamento das atividades do consultor 
contratado, mas não houve alternativa viável, sem ter que ter acesso presencial aos 
computadores da sede e aos arquivos da instituição.  

4. Discussão e lições aprendidas  

4.1. Judiciário 

A pesquisa revelou uma série de gargalos e desafios, mas também a 
oportunidade e o enorme potencial para o desenvolvimento de modelos e métodos de 
mineração de dados do judiciário que ofereçam informações sobre: 

a. obstáculos encontrados em relação ao levantamento/mineração de dados do 
judiciário em ações judiciais mais recentes (pós 2017) em função dos novos 
sistemas de monitoramento eletrônico que tem acessibilidade mais reduzida e 
fechada;  

b. gargalos operacionais e de funcionamento do judiciário para a viabilização da 
pretensão de responsabilização civil (reparação do dano/desmatamento) em 
matéria ambiental/florestal; 

c. necessidade e oportunidade de desenvolvimento de estudo em parceria com 
universidades e centros de pesquisa jurídica sobre os gargalos da Lei da Ação 

 
38 Que só poderis ser acessados internamente nos prédios ou por senhas de uso restrito aos servidores. 
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Civil Pública (Lei Federal 7.347 de 1985) para viabilização da efetiva proteção e 
restauração florestal/ambiental; 

d. desafios e oportunidades de aprimoramento no âmbito da interpretação das 
leis ambientais / florestais para viabilização da efetiva proteção e restauração 
florestal; 

e. potenciais ações judiciais em curso a serem monitoradas e apoiadas (pela 
sociedade civil) que possam gerar decisões judiciais paradigmáticas e 
jurisprudência de impacto relevante e favorável à proteção/restauração 
ambiental/florestal;  

f. ações judiciais em fase processual “madura” e potencialmente favorável 
(procedente) à restauração que permitam o oferecimento de soluções 
institucionais e práticas mediadas de conflito para antecipar/acelerar o processo 
de restauração e reparação do dano, inclusive com perspectiva comercial. 

g. Para o desenvolvimento pleno do potencial acima identificado de 
oportunidades será necessário o aprimoramento e a atualização da metodologia 
aqui desenvolvida para a mineração refinada de dados em processos judiciais 
recentes (de 2017 em diante), em função da adoção gradual e progressiva, pelo 
sistema judiciário, de novos sistemas (eletrônico) de acompanhamento, 
publicidade e divulgação dos atos processuais, que não se utiliza mais de 
publicações nos Diários da Justiça em arquivos de formato pdf que permitiam 
um acesso ao seu conteúdo automaticamente. 

h. O acesso limitado aos documentos nos processos classificados apenas ao estado 
de SP, limitação colocada pelo parceiro fornecedor dos dados usados na 
pesquisa foi também um fator limitante. 

i. A metodologia implementada de mineração de dados do judiciário, em função 
da disponibilidade de recursos, por meio exclusivamente do acesso público aos 
“recortes” virtuais disponíveis nos “pdfs” dos Diários da Justiça fornecidos pelo 
Parceiro JusBrasil não permitiu uma seleção mais detalhada das fases 
processuais e o acesso a íntegra dos documentos de decisões, exceto no estado 
de SP. 

j. A parceria com a ABRAMPA, órgão que agrega promotores de justiça ligados à 
agenda de meio ambiente em todo Brasil não foi suficiente para superar o 
gargalo de acesso a arquivos e bases de dados dos termos de ajustamento de 
conduta celebrados pelo Ministério Público em função do auge da pandemia ter 
ocorrido exatamente quando a parceria estava decolando (a partir de abril). 

Todas os desafios e obstáculos acima descrito são superáveis mediante a disponibilidade 
de mais tempo e recursos para aumentar a capacidade de triagem e mineração e um 
suporte técnico mais robusto. Em diálogo com o Portal Jusbrasil foi iniciada concepção 
de um pré-projeto com vistas a dimensionar os investimentos para superação dos 
gargalos aqui indicados e viabilizar tecnica e institucionalmente as oportunidades acima 
também descritas.  A parceria com a Abrampa pode ser estratégica para a obtenção de 
acesso aos dados de promotores de justiça de meio ambiente, porém depois de passado 
o auge da Pandemia da Covid-19. 
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4.2. Executivo 

Na proposta desse projeto, a descrição do método já indicava que a 
disponibilidade automática e eletrônica de dados e atos jurídicos para identificar os 
compromissos de recuperação de vegetação nativa no executivo federal e nos estados 
deveria ser a exceção. No mesmo documento alguns riscos e desafios já haviam sido 
identificados em relação ao levantamento dos dados sobre a área a ser restaurada nos 
diferentes tipos de processos administrativos, tais como:  

• acesso aos dados, seja processos físicos ou em diferentes sistemas 
eletrônicos de informação/documentação, nos diferentes órgãos 
competentes;  

• alta dispersão de processos arquivados ou mantidos em diferentes 
departamentos ou órgãos com pouca ou nenhuma sistematização que 
permita identificar a natureza dos processos e os temas específicos 
envolvidos, com o agravante identificado ao longo dessa primeira fase de 
que muitos estão armazenados em diferentes cidades; e  

• identificação nas peças processuais da extensão das áreas 
compromissadas para recuperação.  

Todos esses problemas foram confirmados, acrescidos de outros diversos, como 
dificuldade em encontrar um ponto focal com capacidade convocatória para coordenar 
uma ação entre diversos órgãos e departamentos; um número elevado de processos 
físicos a serem consultados; a necessidade de firmar documentos legais entre as partes 
para acesso aos dados cuja tramitação usualmente é muito mais longa que a curta 
duração estipulada para esse projeto; início da execução do projeto muito próximo ao 
final de ano e das férias de verão (janeiro/fevereiro) retardando as articulações; falta de 
um interesse mais significativo no escopo da pesquisa; e existência de muitas 
inconsistências nas bases de dados disponíveis devido a problemas de entrada de dados 
e falta de procedimentos de verificação. .  

O resultado auferido confirmou que, no âmbito do Executivo, com exceção de 
São Paulo, os documentos que materializam os dados e informações requeridos 
constituem em maior ou menor grau processos físicos não-digitalizados.  

Além disso, ficou bem caracterizada a diversidade de instrumentos legais 
originadores de demanda por restauração de vegetação nativa, seja em termos da força 
do seu nível de compromisso (demanda ou demanda firme); seja entre os diferentes 
estados, cada qual com sistemas e nomenclaturas especificas; seja no âmbito do 
ordenamento jurídico e implementação destes instrumentos em cada unidade da 
federação analisada.  

Para ampliar ainda mais essa complexidade, é variável a situação de tramitação 
dos processos administrativos, não sendo raros os casos em que não há um 
compromisso final assinado entre as partes. Em outros casos, há ainda a possibilidade 
de conversão dos compromissos em compensações financeiras para mecanismos de 
financiamento de restauração de vegetação nativa, como é o caso do RJ e mais 
recentemente no DF.  
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O termo de referência do estudo condicionava o levantamento das informações 
da demanda de restauração da vegetação nativa para além do que está previsto na Lei 
de Proteção da Vegetação Nativa. Contudo, ao longo da pesquisa foi possível perceber 
que, para boa parte dos estados, essa distinção não faz sentido uma vez que não é 
possível estabelecer um limite preciso entre os diferentes mecanismos originadores ou 
nos processos de implementação das medidas, sendo que as medidas que preveem a 
restauração muitas vezes se relacionam de alguma forma a aspectos do processo de 
implementação da legislação e de seus instrumentos como o cadastro ambiental rural 
ou o programa de regularização ambiental. Em alguns estados, por exemplo São Paulo 
e Mato Grosso, apesar de uma demanda ser originada de um instrumento que não seja 
associado a LPVN, ela pode ser executada por meio de medidas de regularização como 
recuperação de APP e RL. Somente Rio de Janeiro e Distrito Federal conseguem separar 
as demandas em dois grupos: oriundas e aquelas além da LPVN. 

A partir de um quadro mais conclusivo do grau de acessibilidade das informações 
sobre recuperação de vegetação nativa originárias de diferentes instrumentos legais nos 
diferentes estados, foi discutido a necessidade de considerar alternativas para viabilizar 
o alcance parcial dos objetivos do projeto dentro do seu prazo de execução como, por 
exemplo, a redução da janela temporal de 2012-2020 adotada para a realização das 
pesquisas ou ainda a priorização de alguns estados em relação a outros em função de 
critérios como volume de processos, maior acesso aos dados ou maior potencial de área 
a ser restaurada.   

Uma grande lição aprendida é a importância de investir em algumas ações iniciais 
para possibilitar um planejamento adequado da fase de pesquisa sobre a demanda firme 
de recuperação de vegetação nativa do executivo, como, por exemplo, o 
dimensionamento de quantos processos precisam ser analisados, o grau de 
disponibilidade desses dados (processos físicos ou digitais), grau de dispersão das 
informações (sede da OEMA ou distribuídos no estado) etc. A disponibilidade dessas 
informações preliminares antes da fase de pesquisa propriamente dita é um passo 
importante para torna-la mais eficiente no sentido de estabelecer um plano de trabalho 
preciso com recursos humanos e financeiros apropriados além de um cronograma 
realista. O primeiro passo para uma eventual expansão para outros estados interessados 
nesse tipo de abordagem para identificação de demanda firme seria realizar esse 
inventário. 

Mesmo sem o advento de nenhuma excepcionalidade, a impressão inicial de que 
o prazo adequado para a execução total dessa pesquisa teria de ser, ao menos, 1 ano foi 
confirmada. Essa duração se explica por uma série de fatores tais como número de 
processos a serem analisados por estado; a duração do período de interesse  (9 anos, 
2012 a 2020); a complexidade da extração dessas informações; as dificuldades em 
otimizar o desempenho  em número de processos analisado por consultor por dia; o 
grau variado de disposição dos gestores públicos em colaborarem com o projeto 
franqueando o acesso aos dados; complexidade das negociações jurídicas para acesso 
aos dados; etc.  

A pandemia COVID-19 complicou de vez esse cenário, paralisando ou atrasando 
as articulações em quatro dos estados, sendo que em Minas Gerais os consultores já em 
fase de contratação. Por sorte, seu efeito na conclusão dos três estados cuja pesquisa já 
estava em curso foi reduzido sem comprometer significativamente os resultados 
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alcançados e em São Paulo, depois de uma longa negociação ainda inconclusa a cerca 
do ACT, foi possível ter acesso, de forma preliminar e ainda sujeita a assinatura do 
acordo, aos dados sobre a demanda firme já em formato digital para análise. 

Como o prognóstico indicado no relatório anterior se confirmou, a evolução da 
pandemia e as recomendações de confinamento e isolamento social afetaram de forma 
drástica a execução desse componente da pesquisa. 

5. Recomendações e propostas para uma 2ª Fase do projeto 

No intuito de promover uma devolutiva aos estados, propõe-se a organização de 
um seminário remoto a ser promovido pela Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura 
com a duração de 2 períodos de 3 horas em dois dias seguidos envolvendo os 
representantes dos órgãos estaduais, parceiros e membros da Coalizão. Nessa ocasião, 
considerando a necessidade de articulação entre as partes envolvidas, seriam também 
levantadas e discutidas propostas para a execução de uma 2ª fase do projeto.  

Como parte da contrapartida aos estados que permitiram o acesso a suas bases 
de dados, a partir dos resultados do estudo e desse seminário será organizado um 
conjunto de recomendações para a constituição e boa gestão de bases de dados, sobre 
a demanda firme de recuperação de vegetação nativa no âmbito dos órgãos do judiciário 
e do executivo, identificando principais falhas, riscos e oportunidades. Uma das ênfases 
poderia ser exatamente como utilizar essas bases de dados no processo de tomada de 
decisão sobre políticas públicas, explorando possíveis estratégias como normatizações, 
priorização espacial, mobilização de recursos financeiros, mecanismos inovadores para 
mediação de conflitos judiciais, etc. 

Além da apresentação para os parceiros, propõe-se a organização de reunião 
com os secretários e outros representantes da Associação Brasileira de Entidades 
Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA), para divulgar os resultados desse levantamento 
e prospectar a construção de novas parcerias que viabilizem a continuidade do projeto 
(como por exemplo o desenho de uma plataforma que forneça instrumentos aos 
estados para tratamento dessa informação com os mais elevados critérios de acurácia). 

Por fim, propõe-se que os dados levantados sejam compilados e parte do 
conteúdo desse relatório reorganizado em uma publicação oficial da Coalizão a fim de 
disseminação das informações obtidas no projeto e promoção de uma discussão mais 
ampla sobre a demanda firme de recuperação de vegetação nativa. 

5.1. Judiciário 

Uma grande oportunidade que pode se desdobrar desse projeto no âmbito do 
judiciário, vencidas as limitações referidas no item 4.1, é a identificação no território de 
compromissos de restauração existentes no âmbito dos processos mapeados no 
judiciário para a formulação de um programa de solução mediada de conflito florestal.  

Propomos a partir desse trabalho o desenvolvimento de um sistema/programa 
que permita selecionar um conjunto de casos judiciais em fase adequada para aplicação 
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de soluções mediadas de conflitos judiciais florestais para viabilizar/acelerar a 
restauração em casos judiciais considerados “maduros”39 para tanto. 

A identificação de ações  judiciais, (inclusive no âmbito do Ministério Público), 
em regiões concentradas no território pode reduzir significativamente custos de 
restauração ao ser possível obter uma escala maior do restaurações isoladas num único 
projeto. Neste caso o projeto pode reunir o que tem de melhor em termos de oferta de 
tecnologias e serviços de restauração e de oferta de instrumentos econômicos e 
financeiros que viabilizem a restauração (como acesso a crédito a custos mais atrativos), 
considerando inclusive a escala obtida pelo conjunto de áreas próximas potencialmente 
encontradas. 

Adotando-se um índice bastante conservador de 50 a 75% de provável 
procedência nas demais ações civis públicas ainda sem sentença existentes na nossa 
base de dados40, é possível dizer que existe uma razoável probabilidade de obtenção de 
procedência em mais de 2 a 3 mil ações judiciais que juntas representam entre 350 e 
550 mil hectares (90% disso em estados amazônicos)41 em todo Brasil.  

No caso do Estado de SP, por exemplo, identificamos mais de 5,5 mil hectares 
em 223 processos ainda sem sentença e 62 processos com sentença procedente 
relativos a 1.952 hectares e 12 acórdãos com 612 hectares. Ou seja, no total, no 
mínimo, 2.564 hectares com decisão favorável a restauração que já poderiam ser 
localizados, estudados e convidados a participar de um programa de solução mediada 
de conflito florestal.  

A ideia acima exposta pode ser viabilizada em parceria com o próprio órgão 
estadual de meio ambiente, além do ministério público, e o judiciário estadual, no 
âmbito de uma proposta de solução mediada de conflito.  

A realização no curto prazo (2 a 3 anos) de um piloto de uma plataforma que 
ofereça soluções (técnicas e acesso a crédito atrativo, em função da escala) voltada a 
restauração em “clusters” de restauração em São Paulo pode ser viável, pois o estado 
reúne as melhores informações no âmbito tanto dos compromissos de restauração com 
o executivo como uma quantidade razoável de ações judiciais já com sentença ou em 
vias de obter sentença.  

Enquanto aprofundam-se os estudos e o desenvolvimento de uma 2ª fase do 
projeto nos estados de SP para identificação desses potenciais “clusters” de 
restauração, é recomendável e possível dar-se continuidade e aprofundar na pesquisa 
em outros estados (no judiciário e no executivo) para aprimoramento da base de dados. 
A continuidade do levantamento em outros estados pode acontecer preparando a base 
de dados para posterior replicação do programa testado em SP (e PA) em outro(s) 
estados que apresentem condições apropriadas e maduras para tanto. 

O levantamento aqui feito pode ser aprofundado sobretudo em função das 
limitações de acesso encontradas on line no caso de ações mais recentes (sobretudo 
posteriores a 2017) em função das alterações que vem sendo feitas nos sistemas de 

 
39  Casos em que já haja sentença favorável à restauração ou em vias de obter sentença procedente. Identificamos mais de 3 mil 
hectares em mais de 400 processos nessas condições somente em SP. 
40 O índice verificado em 417 ações que já tem sentença foi de 91% de sentenças favoráveis 
41 Utilizando um índice extremamente conservador de 50% de procedência seriam mais de 2 mil ações que representam algo 
próximo de 350 mil hectares. 
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publicação de decisões nos portais oficiais dos tribunais de justiça dos estados. Assim 
como encontramos um conjunto expressivo de ações recentes movidas pelo Ministério 
Público na Amazônia, certamente teremos um universo muito maior de ações ainda não 
captadas pelo método de dataminig de decisões e publicações nos diários de Justiça (em 
pdf). Não é possível estimar esse número, mas pode aumentar significativamente o 
número de hectares e processos sobretudo porque a cada ano o ministério público é 
ainda mais atuante nos temas ambientais.  

Pode-se desenvolver uma plataforma de acesso e monitoramento on line (e 
pública) de todas as ações (inclusive mais recentes) e decisões de forma a viabilizar um 
projeto ou programa de identificação de casos onde seja possível o oferecimento de 
soluções mediadas de conflito  para restauração florestal a custos mais reduzidos e 
acessíveis. Para tanto o aprofundamento do levantamento e aprimoramento da 
metodologia e desenvolvimento da plataforma de monitoramento on line pode permitir 
a ideia de um programa de fomento a restauração com base nos casos monitorados e 
selecionados. 

Considerando-se os comentários acima e achados e aprendizagens desse 
levantamento no judiciário propõe-se: 

• Aprimoramento e evolução do método de levantamento aqui desenvolvido para 
melhor acurácia na mineração de dados do judiciário em ações judiciais mais 
recentes (pós 2017) em função dos novos sistemas de monitoramento 
eletrônico que tem acessibilidade mais reduzida e fechada;  

• Identificação das ações judiciais em fase processual “madura” e potencialmente 
favorável (procedente) à restauração que permitam o oferecimento de soluções 
institucionais e práticas mediadas de conflito para antecipar/acelerar o processo 
de restauração e reparação do dano, inclusive com perspectiva comercial. 

• Desenvolvimento de parceria com universidades e instituto de pesquisa (em 
Direito) para com base nos dados disponibilizados pela plataforma em 
desenvolvimento estudar os gargalos operacionais e de funcionamento do 
judiciário para a viabilização da pretensão de responsabilização civil (reparação 
do dano/desmatamento) em matéria ambiental/florestal; 

• Desenvolvimento de parceria com universidades e instituto de pesquisa (em 
Direito) para com base nos dados disponibilizados pela plataforma em 
desenvolvimento estudar os gargalos específicos da Lei da Ação Civil Pública (Lei 
Federal 7.347 de 1985) mecanismo processual criado para viabilização da 
efetiva proteção e restauração florestal/ambiental; 

• Desenvolvimento de parceria com universidades e instituto de pesquisa (em 
Direito) e com o Observatório do Código Florestal para com base nos dados 
disponibilizados pela plataforma em desenvolvimento estudar os desafios e 
oportunidades de aprimoramento no âmbito da interpretação (judicial) da 
legislação florestal para viabilização da efetiva proteção e restauração florestal; 

• Desenvolvimento de parceria com o Ministério Público para identificação de 
potenciais ações judiciais em curso a serem monitoradas e apoiadas (pela 
sociedade civil) que possam gerar decisões judiciais paradigmáticas e gerar 
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jurisprudência de impacto relevante e favorável à proteção/restauração 
ambiental/florestal;  

• Aprimoramento e a atualização da metodologia aqui desenvolvida para a 
mineração refinada de dados em processos judiciais mais recentes (de 2017 em 
diante), em função da adoção gradual e progressiva, pelo sistema judiciário, de 
novos sistemas (eletrônico) de acompanhamento, publicidade e divulgação dos 
atos processuais, que não se utiliza mais de publicações nos Diários da Justiça 
em arquivos de formato pdf que permitiam um acesso ao seu conteúdo 
automaticamente. 

5.2. Executivo 

Os números de demanda firme obtidos durante a execução do projeto são de 
uma área da ordem de magnitude de centenas de milhares de hectares e indicam uma 
variabilidade significativa entre os diferentes estados, mas ainda são insuficientes para 
uma análise mais abrangente e indicadora da situação da demanda firme por 
restauração de vegetação nativa na escala nacional oriunda do poder executivo. 

Em um eventual complemento, ou desdobramento dessa pesquisa, será possível, 
a partir das conclusões obtidas nessa fase, avaliar melhor o escopo e foco do 
levantamento dentro de bases muito mais precisas para os demais estados e órgãos do 
executivo federal. Dentre possíveis elementos a serem discutidos e explorados em uma 
segunda fase, pode-se listar inicialmente os seguintes pontos:  

• Apoiar o IBAMA a terminar e consolidar o levantamento e validação das 
informações sobre a demanda firme de recuperação de vegetação nativa em 
suas diferentes diretorias, centros e superintendências regionais, e 
principalmente constituir uma base de dados única e os respectivos processos 
para sua gestão e atualização. Em conversa com duas das diretorias (DILIC e 
DBFLO) envolvidas no levantamento de dados para o cumprimento da meta 
global para a realização do acompanhamento de 120 mil hectares de áreas 
degradadas ou alteradas, foi informado que a área a ser restaurada sob 
responsabilidade desse órgão é maior do que a que os números levantados até 
o presente momento, sendo que o desafio é exatamente a organização e 
sistematização dessas informações. O Sistema Nacional de Controle da Origem 
dos Produtos Florestais (SINAFLOR) tem em seu planejamento um módulo 
específico para essa gestão de dados, incluindo PRADs e reposição florestal, 
cuja análise de sistema já foi iniciada. Apoiar o desenvolvimento desse banco 
de dados sobre a reposição florestal para gestão de dados é uma oportunidade 
ímpar de alavancar uma solução de longo prazo para uma das maiores 
demandas reprimidas da área de licenciamento, o problema histórico do 
pagamento por supressão de vegetação nativa. As duas diretorias mostraram 
grande interesse na continuidade do projeto e na construção de futuras 
parcerias regidas por um acordo de cooperação técnica para abarcar um apoio 
a estruturação e organização dessa base de dado sobre a demanda firme e da 
ferramenta associada para a sua gestão; 

• Apoiar o ICMBio a sistematizar e consolidar uma base de dados que traga a 
informação da demanda de restauração da vegetação nativa associada às UCs. 
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De acordo com o órgão, não existe uma base sistematizada única para as 334 
UCs que se encontram espalhadas por todos os biomas sob a sua gerência. 
Considerando que proprietários rurais/empresas/empreendimentos que 
desejam ou necessitam restaurar, têm nas áreas protegidas a possibilidade de 
realizá-la, a construção dessa base de dados torna-se ainda mais interessante; 

• Prosseguir no apoio as OEMAs para consolidar essas bases de dados sobre a 
demanda firme de recuperação de vegetação nativa, especialmente para os 
estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Pará com os quais se iniciaram 
tratativas para a realização desses levantamentos inviabilizadas pelo isolamento 
social e a quarentena causadas pela pandemia;  

• Avaliar o interesse de outros estados na expansão desse tipo de pesquisa e 
organização de bases de dados sobre a demanda firme de recuperação de 
vegetação nativa; 

• Considerando a dificuldade de encontrar informações sobre a demanda de 
restauração da vegetação nativa para além do que está previsto na Lei de 
Proteção de Vegetação Nativa, seja porque essas informações se sobrepõem, 
seja pela falta de mecanismos para fazer essa distinção, fica clara a necessidade 
de organizar as informações de maneira que seja possível fazer esse recorte. Já 
existe um mecanismo voltado para a consolidação dos dados da LPVN, SISCAR; 
contudo, não existe nenhum que reúna as demandas para além do CAR, que 
era, inclusive, o apontamento inicial do TdR que motivou essa pesquisa.  O 
Observatório Florestal do RJ42 organizado é uma das poucas iniciativas 
existentes que podem inspirar o que seria um Observatório da Demanda Firme 
de Restauração Florestal os órgãos do Executivo. Apoiar o desenvolvimento 
pelos estados de ferramentas análogas capazes de organizar e dar visibilidade 
aos dados sobre as demandas firmes de restauração, permitindo apoiar 
processos de tomada de decisão sobre programas de incentivos econômicos, 
captação de recursos, estruturação da cadeia econômica da restauração, entre 
outras políticas públicas associadas a agenda de recuperação de vegetação 
nativa; 

• Os estados de SP e RJ se destacam por já possuírem bases de dados estruturado 
para a temática da restauração. Ambos os estados trabalham com a noção de 
um banco de áreas, um mecanismo que possibilita àqueles que dispõe de área 
para restaurar, ofertá-las, e aqueles que necessitam regularizar um passivo, 
encontrá-las como por exemplo no caso do Projetos Nascentes em SP. A 
organização das informações como as apresentadas nesse estudo é a base para 
constituição desse tipo de ferramenta de apoio a negociação. Sem dúvidas, 
outros estados que, na sua maioria possuem extensão territorial maior que RJ 
e SP, também fariam bom uso dessas informações caso disponíveis e 
constituírem mecanismos para aproximar a demanda de recuperação de 
vegetação nativa com oferta de áreas. Apoiar o aperfeiçoamento e a 
implementação de bancos de áreas existentes e avaliar a sua adoção em outros 

 
42 https://www.restauracaoflorestalrj.org/contato 
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estados confere um claro uso e propósito para o levantamento e organização de 
bases de dados sobre demanda firme; 

• Capacidade de análise das OEMAS sobre os processos oriundos dos diferentes 
tipos de instrumentos legais geradores é um obstáculo permanente para a 
constituição de um estoque de demanda firme.  Nesse sentido, há um espaço 
em aberto para apoiar análises de organização e método (OM) sobre os 
processos internos adotados para a avaliação desses processos geradores de 
demanda firme de recuperação de vegetação nativa com vistas a otimizar fluxos 
e melhorar sua eficiência. Esses aperfeiçoamentos podem incluir a adoção de 
procedimentos semiautomatizados e de e de apoio externo via consultoria 
como tem sido feito no caso da validação dos cadastros ambientais rurais no 
âmbito da implementação da LPVN; 

• O estado de SP já possui uma base de dados sistematizada, o SIGAM, sendo 
que, recentemente (2017) implementou um módulo específico para tratar de 
projetos de restauração (SARE). Contudo, em diálogo com profissionais da 
SIMA-SP, foi possível entender que esses sistemas não conversam entre si, de 
maneira que a atualização que é feita em um, não ocorre automaticamente no 
outro, sendo necessário que o gestor tenha que preencher a mesma 
informação diversas vezes. Além de desgastar os gestores, esse tipo de situação 
compromete a confiabilidade dos dados gerados por esses sistemas. Diante de 
tal situação, implementar medidas mais profícuas de gestão das bases de dados 
é fundamental para valorar todo o esforço que já foi feito no sentido da 
construção desses sistemas de informações, de maneira que seja possível obter 
números precisos para a restauração no estado. A adesão de procedimentos 
semi-automatizados para verificação da consistência dos dados por parte da 
SIMA é um exemplo de ação que poderia ser adotada, resolvendo erros de 
inserção dos dados, como por exemplo no número de hectares; 

• Alguns estados têm claramente um desenvolvimento organizacional e políticas 
públicas sobre a recuperação de vegetação nativa e a economia florestal mais 
bem consolidadas, fruto de um acúmulo de experiências de anos ou mesmo 
décadas; lideranças claras e uma visão de futuro. Esse modelo "best in the 
class" é bem exemplificado por São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para 
esse subconjunto, é possível oferecer o desenvolvimento e implementação de 
uma base de dados/sistema para a apoio a gestão e tomada de decisão sobre 
demanda firme de restauração, incluindo um banco de áreas. Seriam sistemas 
acoplados aos sistemas oficiais de gestão de dados estaduais, expandindo as 
funcionalidades do Sistema de Apoio à Restauração Ecológica (SARE) de modo 
a assegurar uma perspectiva de continuidade e longo prazo para o esforço de 
organização dos dados e sua inserção nas políticas públicas associadas; 

• Para os outros estados em diferentes estágios de amadurecimento da agenda 
de recuperação de vegetação nativa, a sugestão seria construir e oferecer uma 
ferramenta para facilitar a atualização das informações sobre a demanda firme. 
Seria uma alternativa de baixo custo, fácil implementação e funcionamento 
independente de sistemas oficiais, algo na linha das planilhas desenvolvidas e 
utilizadas pelas equipes do INEA para manter uma base de dados atualizada; 
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• A restauração da vegetação nativa é composta por uma série de técnicas e 
modelos que abarcam inúmeras ações, tais como a condução da regeneração 
da vegetação nativa; a semeadura direta; o plantio de mudas em plantio total 
ou em enriquecimento, com espécies nativas com ou sem intercalação de 
exóticas; e  a manutenção e monitoramento das áreas etc. No caso de São Paulo 
ou Rio de Janeiro, seria possível qualificar a demanda firme de recuperação da 
vegetação nativa segundo essas técnicas e modelos existentes, auxiliando a 
compreender e prever melhor demandas de insumos, mão de obra etc. bem 
como gargalos e riscos; 

• Considerando a magnitude do trabalho que consiste o dimensionamento da 
demanda da restauração da vegetação tanto nos estados quanto no nível 
federal, a continuidade do levantamento do executivo deve prever a 
identificação de possíveis parceiros para impulsionar e otimizar o trabalho. 
Como exemplo é possível citar o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a 
Aliança pela Restauração na Amazônia, Sociedade Brasileira de Restauração 
Ecológica – SOBRE; Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio 
Ambiente – Abema; Observatório do Código Florestal, além de naturalmente a 
Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura e alguns de seus membros; 

• No âmbito das políticas públicas, seria importante prever o diálogo com a 
Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da 
Vegetação Nativa – CONAVEG, responsável pela coordenação e implementação 
da Política Nacional e do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 
(Planaveg), além de outros setores do governo envolvidos com a 
implementação da LPVN como o SFB e o MAPA e/ou com o do cumprimento 
dos compromissos internacionais brasileiros ligados a agenda de restauração 
ecológica como Desafio de Bonn, Iniciativa 20x20, Convenção de Diversidade 
Biológica e Quadro sobre Mudanças do Clima, quem  preveem de forma geral 
a recuperação de, pelo menos, 12 milhões de hectares até 2030;  

• A continuidade e o aperfeiçoamento da abordagem de organização e 
implementação de bases de dados sobre a demanda firme de recuperação de 
vegetação nativa no âmbito das OEMA e dos órgãos do executivo federal se 
alinha com a proposta de formulação de um programa de aceleração da 
recuperação da vegetação nativa baseado em soluções mediadas de conflitos 
judiciais florestais sugerido no item 5.1. A constituição de banco de áreas e seu 
uso em uma ação de “corretagem” florestal aproximando a demanda da oferta 
tem o potencial de apoiar esse programa de aceleração ao aumentar a escala 
das ações em um dado território com uma clara redução de custos da 
implementação em termos de insumo e mão de obra, promovendo sinergia 
entre os componentes judiciário e executivo dessa pesquisa; e 

• Além das frentes de trabalho no judiciário e no executivo, identificou-se o 
potencial de estabelecer uma nova abordagem de identificação e 
caracterização da demanda firme por recuperação de vegetação nativa 
orientada para os diferentes setores econômicos. Nesse sentido buscando 
explorar novas parcerias e avaliar a viabilidade dessa proposta foi iniciada uma 
conversa com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), entidade que 
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congrega mais de 130 empresas associadas, que correspondem a 85% da 
produção mineral do país. A iniciativa foi bem recebida pela direção da 
organização e há interesse em se analisar o potencial de conservação ambiental 
e restauração de vegetação nativa do setor minerário através de um conjunto 
de indicadores a serem definidos de forma conjunta, e da construção um banco 
de dados espaciais para o IBRAM e associados. Um conceito inicial está sendo 
discutido com o IBRAM, incluindo a possibilidade de inclusão dessa pesquisa 
como parte de uma segunda fase desse projeto. Recomenda-se explorar de 
forma sistemática esse potencial de implementar um terceiro componente de 
levantamento da demanda firme de recuperação de vegetação nativa voltado 
para o setor privado junto a empresas e entidades de representação de classe 
da área florestal, hidroelétrica, sucroalcoleira, etc. 
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Anexo I – Perguntas feitas via Lei de Acesso à Informação (LAI) aos 
órgãos do executivo federal e respostas obtidas 

1. ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 
  Dados do Pedido 

 

Protocolo 48700002543202052 

Solicitante Terena Peres de Castro 

Data de Abertura 04/06/2020 15:07 

Orgão Superior Destinatário MME – Ministério de Minas e Energia 

Orgão Vinculado Destinatário ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

Prazo de Atendimento 24/06/2020 

Situação Respondido 

Status da Situação Acesso Parcialmente Concedido (Parte da informação é de 
competência de outro órgão/entidade) 

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo Número de hectares de restauração da vegetação nativa oriundos do 
cumprimento de instrumentos jurídicos de compromisso 

Detalhamento  
1. A Aneel mantem algum registro ou sistema de controle das áreas de 
preservação permanente a serem obrigatoriamente restauradas no 
entorno dos reservatórios hídricos artificiais para produção de energia 
elétrica? 
 
2. Quantos projetos de Usinas Hidroelétricas foram efetivamente 
implantados a partir de maio de 2012? 
 
3. Quantos estão em processo de concessão e/ou licenciamento 
ambiental (federal e/ estadual)? Pedimos essa informação detalhada 
por projeto (nome do empreendimento, número de processo, data de 
abertura do processo de concessão, localização município/estado, 
área total de APP inundável (prevista originalmente) área total de APP 
a ser restaurada prevista no projeto inicial. 
 
4. Qual a área de preservação permanente total (APP total) “criada” a 
partir da implantação dos projetos de que tratamos na pergunta 
número dois (2)? 
 
5. Quanto dessa área total referida nas perguntas 4 e 2 foi objeto de 
algum instrumento jurídico de compromisso de restauração pelo 
empreendedor? Pedimos essa informação em número de projetos e 
em número de hectares por projeto 
 
6. Requeremos a informação solicitada na pergunta 5 em uma planilha 
Excel contendo para cada projeto os seguintes dados: nome do 
empreendimento, nome do empreendedor, numero de processo na 
Aneel, data de entrada em operação, numero de hectares de 
vegetação nativa a ser restaurado como (a) compensação 
ambiental/florestal ou recuperação de APP para cada 
empreendimento; prazo para restauração; quanto já foi 
eventualmente restaurado. 
 
7. Qual é a área (em hectares ou outra medida) total a ser 
restaurada/recuperada associada a termos de compromissos ou 

 



 

 44 

outros instrumentos legais firmados pela ANEEL relacionados com os 
seguintes mecanismos ou similares no período de 2012 a 2020:   
a. Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD),  
b. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório 
Artificial (PACUERA), 
c.  Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). 
d. Termos de compensação ambiental 
Continua no ANEXO.. 

  
 

     

  Dados da Resposta 

  

Data de Resposta 24/06/2020 18:54 

Tipo de Resposta Acesso Parcialmente Concedido 

Classificação do Tipo de Resposta 
 

Parte da informação é de competência de outro órgão/entidade 

Resposta 
Prezado(a) Senhor (a), 

 1.                                          O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL agradece o contato e, em 
atenção à solicitação nº 48700.002543/2020-52, pela qual V. Sa. solicita: 
(1) dados relativos a áreas de preservação permanente e questões 
ambientais, sobre os quais passamos a informar o que se segue.  

 2.                                          Os questionamentos, de maneira geral, 
permeiam competências do órgão ambiental que concedeu a licença 
para o empreendimento.  

 3.                                          Com o intuito de aclarar esse entendimento, 
informamos que toda a parte de implantação e manutenção da APP, 
TAC, EIA/RIMA, PACUERA são de competência do respectivo órgão 
ambiental, o qual deve fiscalizar as implantações e atendimentos às 
condicionantes e aos termos. 

 4.                                          Desta forma, quaisquer dúvidas sobre esses 
assuntos devem ser direcionadas ao Órgão Ambiental que concedeu a 
respectiva licença ambiental para o empreendimento em questão. 

 5.                                          Sobre as áreas de preservação permanente, 
informamos ser atribuição do Órgão Ambiental que licenciou o 
empreendimento. Assim, a ANEEL declara de utilidade pública as áreas 
destinadas à APP descritas na respectiva licença ambiental do 
empreendimento. 

 6.                                          As áreas declaradas de utilidade pública pela 
ANEEL estão discriminadas por finalidade nas respectivas resoluções 
autorizativas e representadas de forma georreferenciada no “Sistema de 
Informações Geográficas do Setor Elétrico – SIGEL” 
(https://sigel.aneel.gov.br/portal/home/). 

 7.                                          Para obter os Polígonos, acesse o SIGEL, clique 
no ícone “Mapas” depois em ”Declaração de Utilidade Pública” e em 
“Abrir no Map Viewer”.  

8.                                          Observe que nos atributos das feições existem 
várias informações, dentre as quais convém destacar finalidade e 
tamanho da área. 

 9.                                          Sobre a questão 2: anexamos no eSic uma 
planilha com os empreendimentos hidrelétricos e respectivas datas de 
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entrada em operação, a partir de maio de 2012. Ademais, no Portal da 
ANEEL, no SIGA (https://bit.ly/2IGf4Q0), é possível baixar uma planilha 
com todos os dados e filtrar aqueles conforme a necessidade.  

 10.                                      As demais questões são de competência dos 
respectivos órgãos ambientais que concederam as licenças ambientais 
para os empreendimentos. Ressalta-se que cada estado possui seu 
respectivo órgão ambiental e o IBAMA representa o nível Federal. O 
domínio do rio indicará qual será o órgão responsável pelo 
licenciamento ambiental. 

  

11.                                      Para mais informações relacionadas à geração, 
visite nosso endereço eletrônico 
http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao. 

 Atenciosamente, 

Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – 
SCG/ANEEL 

Responsável pela Resposta Servidor da Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração 
- SCG 

Destinatário do Recurso de 
Primeira Instância: 

Superintendente da SCG 

Prazo Limite para Recurso 06/07/2020 

  

Classificação do Pedido  

  

Categoria do Pedido Ciência, Informação e Comunicação 

Subcategoria do Pedido Ciência e Tecnologia 

Número de Perguntas 11 
 

     

 Histórico do Pedido 

   

Data do evento Descrição do evento Responsável 

04/06/2020 15:07 Pedido Registrado para para o Órgão ANEEL 
– Agência Nacional de Energia Elétrica 

SOLICITANTE 

24/06/2020 18:54 Pedido Respondido MME – Ministério de Minas e 
Energia/ANEEL – Agência Nacional de 
Energia Elétrica 

26/06/2020 19:06 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE 

06/07/2020 15:27 Recurso de 1a. instância respondido ANEEL – Agência Nacional de Energia 
Elétrica 

 

  

     

 Dados do Recurso de 1ª Instância 

Órgão Superior Destinatário MME – Ministério de Minas e Energia 

Órgão Vinculado Destinatário ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

Data de Abertura 26/06/2020 19:06 

Prazo de Atendimento 06/07/2020 

  

https://bit.ly/2IGf4Q0
http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao


 

 46 

Tipo de Recurso Informação incompleta 

  

Justificativa  

Compreendo que a realização do processo de implantação das áreas de preservação permanentes (APP) seja 
de responsabilidade do órgão ambiental. Contudo, considerando que a ANEEL seja, de fato, a responsável 
pelos projetos de Usinas Hidroelétricas, entendo que a agência tenha o dever de possuir todas as 
informações referentes à esses projetos, de maneira que deve constar em seu banco de dados a APP que 
está associada a cada projeto. Dessa forma, gostaria de solicitar que seja inserido no arquivo excel enviado 
com informações dos projetos de Usinas Hidroelétricas que foram efetivamente implantados a partir de 
maio de 2012, uma coluna que diga respeito à APP que cada projeto possui. E ainda, se possível, os 
respectivos PACUERAS de cada projeto. Aproveito para agradecer por essa sistematização que já me foi 
enviada  

 

Resposta ao Recurso de 1ª Instância 
 

  

Data da Resposta 06/07/2020 15:27 

Prazo para Disponibilizar Informação - 

Tipo Resposta Indeferido 

Justificativa  

Prezado(a) Senhor (a), 

 1.                                          O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL agradece o contato e, em atenção ao recurso nº 48700.002543/2020-52, pela qual V. Sa. solicita: 
(1) dados sobre as APP das usinas hidroelétricas implantadas a partir de maio de 2012, (2)  os respectivos 
PACUERAS de cada projeto, passamos a informar o que se segue.  

 2.                                          A Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa:  

 “Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 
controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.” 

 3.                                          Observe pela redação do Art. 5º desta Lei que a ANEEL não é citada como guardiã 
das informações solicitadas, uma vez que é da competência do órgão ambiental as atribuições relativas às 
questões levantadas:  

“Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou abastecimento 
público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo 
empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no 
licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros 
em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.   

§ 1º Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput , o empreendedor, no âmbito do 
licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em 
conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da Área de Preservação 
Permanente.           

 § 2º O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para os 
empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser apresentado ao órgão ambiental 
concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, 
não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação.” 

 4.                                          Assim, os Contratos de Concessão preveem que o agente tem que obedecer a 
legislação ambiental, cumprindo as exigências do licenciamento. A APP é definida no licenciamento, 
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portanto essa informação é da competência do órgão ambiental. Veja um trecho de um contrato como 
exemplo: 

“XII – respeitar a legislação ambiental e de recursos hídricos, adotando todas as providências necessárias 
junto aos Órgãos Ambientais e de Recursos Hídricos para obtenção dos Licenciamentos e Autorizações, por 
sua conta e risco, cumprindo todas as suas exigências, observando os prazos legais para a análise dos 
projetos por parte dos Órgãos Ambientais e comprometendo-se com a qualidade das informações 
porventura solicitadas pelo Órgão Ambiental competente, que deverão ser prestadas pelas Concessionárias 
com a devida pontualidade;” 

 5.                                          Portanto, as informações devem ser solicitadas ao respectivo órgão competente. 

 6.                                          Por fim, informamos que há a possibilidade de interposição de recurso ao Diretor-
Geral da ANEEL, no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 
12.527/2011. 

 7.                                          Para mais informações relacionadas à geração, visite nosso endereço eletrônico 
http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao. 

 Atenciosamente, 

Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG/ANEEL 

Responsável pela Resposta Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração - SCG 

Destinatário do Recurso de 2ª 
Instância 

Diretor Geral - ANEEL 

Prazo Limite para Recurso 16/07/2020 
 

   

2. ANM - Agência Nacional de Mineração 

  

 

  Dados do Pedido 

 

Protocolo 48700002542202016 

Solicitante Terena Peres de Castro 

Data de Abertura 04/06/2020 15:00 

Orgão Superior Destinatário MME – Ministério de Minas e Energia 

Orgão Vinculado Destinatário ANM - Agência Nacional de Mineração 

Prazo de Atendimento 24/06/2020 

Situação Respondido 

Status da Situação Acesso Parcialmente Concedido (Parte da informação inexistente) 

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo Número de hectares de restauração da vegetação nativa oriundos do 
cumprimento de instrumentos jurídicos de compromisso 

Detalhamento 1. A ANM (Agência Nacional de Mineração) mantem algum registro ou 
sistema de controle das áreas de preservação permanente, ou 
reservas legais a serem obrigatoriamente restauradas nos projetos de 
pesquisa, lavra ou qualquer modalidade de exploração minerária nos 
termos do artigo 225 “§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais 
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da 
lei”? 
 
2. Quantos projetos de mineração foram efetivamente autorizados 

 

http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao
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(pela DNPM e agora pela ANM) a partir de maio de 2012? 
 
3. Quantos estão em processo de concessão (lavra ou exploração) 
e/ou licenciamento ambiental (federal e/ estadual)? Pedimos essa 
informação detalhada por projeto (nome do empreendimento, 
numero de processo, data de abertura do processo de concessão na 
ANM/DNPM, localização município/estado, área total de vegetação 
degradada (prevista originalmente). 
 
4. Quanto dessa área total referida nas perguntas 3 e 2 foi objeto de 
algum instrumento jurídico de compromisso de restauração pelo 
empreendedor / PRAD o outro mecanismo jurídico? Pedimos essa 
informação em número de projetos e em número de hectares por 
projeto. 
Continua no ANEXO... 

  
 

     

  Dados da Resposta 

  

Data de Resposta 04/06/2020 16:11 

Tipo de Resposta Acesso Parcialmente Concedido 

Classificação do Tipo de Resposta 
 

Parte da informação inexistente 

Resposta 
Prezada Senhora, 

É com muita satisfação que a ANM lhe encaminha respostas ao seu 
pedido de informação, nos arquivos anexos, comece pelo arquivo em 
Word. 

Sinto muto informá-la mas a maior parte das respostas não são de 
nossa responsabilidade e sim dos órgãos ambientais, tendo em vista 
a natureza das perguntas. 

Conte com a ANM, sempre ao seu dispor. 

Atenciosamente, 

SIC/ANM 

Responsável pela Resposta ouvidoria 

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância: 

Ouvidor 

Prazo Limite para Recurso 15/06/2020 

  

Classificação do Pedido  

  

Categoria do Pedido Governo e Política 

Subcategoria do Pedido Administração pública 

Número de Perguntas 10 
 

  

     

 Histórico do Pedido 
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Data do evento Descrição do evento Responsável 

04/06/2020 15:00 Pedido Registrado para para o Órgão ANM - 
Agência Nacional de Mineração 

SOLICITANTE 

04/06/2020 16:11 Pedido Respondido MME – Ministério de Minas e 
Energia/ANM - Agência Nacional de 
Mineração 

 

     

3. IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

  Dados do Pedido 

 

Protocolo 02680001568202013 

Solicitante Terena Peres de Castro 

Data de Abertura 12/06/2020 19:53 

Orgão Superior Destinatário MMA – Ministério do Meio Ambiente 

Orgão Vinculado Destinatário IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

Prazo de Atendimento 06/07/2020 

Situação Respondido 

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC) 

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo Demanda firme de restauração da vegetação nativa 

Detalhamento 1. Qual é a área (em hectares ou outra medida) a ser 
restaurada/recuperada associada a termos de compromissos ou outros 
instrumentos legais firmados por terceiros perante o IBAMA 
relacionados com os seguintes mecanismos ou similares no período de 
2012 a 2020: 
a. Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 
b. Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). 
c. Termos de compensação ambiental e/florestal, e 
d. Outros mecanismos que prevejam a restauração/recuperação dentro 
de UCs decorrente de atividades de licenciamento ambiental (federal ou 
estadual), conversão de multas, outros compromissos etc. 
2.Requeremos a informação do total de compromissos de restauração 
florestal por projeto, assumidos desde o ano de 2012 (licenciamento 
ambiental, conversão de multa, e outros), com número de processo, 
nome do empreendimento/empreendedor, município, área total a ser 
restaurada, data de assinatura do termo de compromisso (ou outra 
modalidade de documento com validade jurídica). 
3. Qual é a discriminação dessa área total por tipo de instrumento ou 
mecanismo legal (hectares por processo de PRAD, Compensação 
Ambiental, TAC, ou outa modalidadejurídica de compromisso de 
restauração)? 
4.Quais desses compromissos de restauração referidos nas questões 
anteriores já estão finalizados? (continua no anexo) 

  
 

 

     

  Dados da Resposta   
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Data de Resposta 01/07/2020 14:39 

Tipo de Resposta Acesso Concedido 

Classificação do Tipo de 
Resposta 
 

Resposta solicitada inserida no e-SIC 

Resposta 
Prezado cidadão,   

Temos a esclarecer que recebemos o retorno do seu pedido de informação via 
formulário de resposta, datado de 01/07/2020, encaminhado pela Diretoria de 
Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFlo) 

Clique no link abaixo para visualizar a resposta 

https://drive.google.com/file/d/1gtIPxhDiXbfgXaoiZIWr6HgSq3cP3YXo/view 

 Atenciosamente, 

 SIC – Serviço de Informação ao Cidadão do Ibama 

SCEN – Setor de Clubes Esportivos Norte – Trecho 02 Ed. Sede do Ibama Bloco: I 
CEP: 70.818-900 - Brasília -DF   

Responsável pela Resposta Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFlo) 

Destinatário do Recurso de 
Primeira Instância: 

Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFlo) 

Prazo Limite para Recurso 13/07/2020 

  

Classificação do Pedido  

  

Categoria do Pedido Meio ambiente 

Subcategoria do Pedido Cidadania ambiental 

Número de Perguntas 1 
 

     

 Histórico do Pedido 

   

Data do evento Descrição do evento Responsável 

12/06/2020 19:53 Pedido Registrado para para o Órgão IBAMA 
– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

SOLICITANTE 

15/06/2020 06:46 Pedido Em Andamento MMA – Ministério do Meio 
Ambiente/IBAMA – Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis 

01/07/2020 14:39 Pedido Respondido MMA – Ministério do Meio 
Ambiente/IBAMA – Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis 

 

  

     

    

https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem/diretorias/dbflo
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem/diretorias/dbflo
https://drive.google.com/file/d/1gtIPxhDiXbfgXaoiZIWr6HgSq3cP3YXo/view
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4. ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade 

 

  Dados do Pedido 

 

Protocolo 02680001484202080 

Solicitante Terena Peres de Castro 

Data de Abertura 04/06/2020 15:12 

Orgão Superior Destinatário MMA – Ministério do Meio Ambiente 

Orgão Vinculado Destinatário ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

Prazo de Atendimento 24/06/2020 

Situação Respondido 

Status da Situação Acesso Negado (Pedido exige tratamento adicional de dados) 

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo Número de hectares de restauração da vegetação nativa oriundos do 
cumprimento de instrumentos jurídicos de compromisso 

Detalhamento 1. Qual é a área (em hectares ou outra medida) a ser 
restaurada/recuperada associada a termos de compromissos ou 
outros instrumentos legais firmados por terceiros perante o ICMBio 
relacionados com os seguintes mecanismos ou similares no período de 
2012 a 2020:   
a. Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD),  
b. Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), 
c. Termos de compensação ambiental e/florestal, e  
d. Outros mecanismos que prevejam a restauração/recuperação 
dentro de UCs decorrente de atividades de licenciamento ambiental 
(federal ou estadual), conversão de multas, outros compromissos etc. 
2. Requeremos a informação do total de compromissos de restauração 
florestal por unidade de conservação, assumidos desde o ano de 2012. 
3. Qual é a discriminação dessa área total por tipo de instrumento ou 
mecanismo legal (hectares por tipo de plano, TAC, etc)?  
4. Quais desses compromissos de restauração referidos nas questões 
anteriores já estão finalizados? 
5. Quais desses compromissos já estão em fase de implementação?  
6. Quais desses compromissos ainda não tiveram a sua implementação 
iniciada? 

  
 

 

     

  Dados da Resposta 

  

Data de Resposta 19/06/2020 16:26 

Tipo de Resposta Acesso Negado 

Classificação do Tipo de Resposta 
 

Pedido exige tratamento adicional de dados 

Resposta 
Prezada Sra. Terena Peres, 

 Em resposta a sua solicitação, informamos que, com base no inciso 
III, do art. 13, do Decreto nº 7.724/2012, seu pedido de acesso à 
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informação não poderá ser atendido, visto os dados solicitados não 
se encontrarem em base sistematizada.  

 Nesse sentido, informamos que cada um desses tipos de acordo é 
registrado em um processo específico e que não há consolidação dos 
dados solicitados. Desse modo, o levantamento das informações 
detalhadas poderá comprometer significativamente a realização das 
atividades rotineiras deste Instituto. 

 Att. 

SIC/ICMBio 

(61) 2028-9699 

Responsável pela Resposta Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade 
- DIBIO/ICMBIo. 

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância: 

Auditoria Interna/ICMBio 

Prazo Limite para Recurso 01/07/2020 

  

Classificação do Pedido  

  

Categoria do Pedido Meio ambiente 

Subcategoria do Pedido Qualidade ambiental 

Número de Perguntas 6 
 

     

 Histórico do Pedido 

   

Data do evento Descrição do evento Responsável 

04/06/2020 15:12 Pedido Registrado para para o Órgão ICMBio 
– Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade 

SOLICITANTE 

19/06/2020 16:26 Pedido Respondido MMA – Ministério do Meio 
Ambiente/ICMBio – Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade 

24/06/2020 14:55 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE 

29/06/2020 13:04 Recurso de 1a. instância respondido ICMBio – Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 

 

  

     

 Dados do Recurso de 1ª Instância 

Órgão Superior Destinatário MMA – Ministério do Meio Ambiente 

Órgão Vinculado Destinatário ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

Data de Abertura 24/06/2020 14:55 

Prazo de Atendimento 29/06/2020 

Tipo de Recurso Outros 

  

Justificativa  
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Considerando que: - os termos de compromisso ou os termos de ajustamento de conduta (TACs) são 
instrumentos jurídicos públicos (Lei da Ação Civil Pública nº 7.345, de 1985), não recaindo sobre eles 
qualquer tipo de sigilo, sendo previsto, inclusive que tais informações (ou parte delas) sejam publicadas nos 
diários oficiais da união, - que quem assina tais termos é a presidência do órgão e que, portanto, tais 
informações são de interesse e posse do setor jurídico do órgão, e que este, devendo zelar pelo 
cumprimento dos prazos intrínsecos a tais termos, possui algum mecanismo de controle para o 
monitoramento desses processos Entendo que não será necessário gerar novas informações e sim, 
disponibilizar as informações já existentes e que se encontram no setor jurídico do órgão 

 

Resposta ao Recurso de 1ª Instância 
 

  

Data da Resposta 29/06/2020 13:04 

Prazo para Disponibilizar Informação - 

Tipo Resposta Indeferido 

Justificativa  

Prezada Sr.ª Terena Peres, 

Em resposta a sua solicitação, inicialmente, ressaltamos que o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) gerencia 334 Unidades de Conservação (UCs) que estão espalhadas em todos os 
biomas brasileiros - Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Marinho, e cada um 
desses tipos de acordo, os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e Termos de Ajustamento 
de Conduta (TAC), é registrado em um processo específico. Nesse sentido, informamos que: 

- Apesar de os TAC serem assinados pelo Presidente do ICMBio, a partir de infrações ambientais, após 
análise jurídica da Procuradoria Federal Especializada, eles são monitorados pelas próprias UC e não há 
dados sistematizados sobre o número de hectares de restauração da vegetação nativa oriundos do 
cumprimento de instrumentos jurídicos de compromisso das 334 Unidades de Conservação federais. 

- A Coordenação Geral de Avaliação de Impactos (CGIMP) da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e 
Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO) do ICMBio não quantifica nos processos de autorização para o 
licenciamento ambiental que participa a área para a recomposição florestal, apenas expressa a sua 
necessidade.  Os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) são publicados no diário oficial, mas não há 
controle do monitoramento de sua execução de forma centralizada. 

Enfim, não havendo uma única base sistematizada que possa fornecer essa informação de forma unificada, 
o atendimento de sua solicitação exigiria trabalhos adicionais de coleta, análise, interpretação ou 
consolidação de dados e informações, informações estas, que se encontram descentralizadas, de modo que 
o seu atendimento comprometeria significativamente a realização das atividades rotineiras da Instituição, 
acarretando prejuízo injustificado aos direitos de outros solicitantes (Art. 13, II/III, Decreto n.º 7.724/2012), 
não sendo possível, portanto, fornecer as informações solicitadas no prazo definido para atendimento de 
recursos. 

 Att, 

Patricia Alvares de Azevedo Oliveira 

Auditora Chefe 

(61) 2028-9106 

Responsável pela Resposta Auditoria Interna 

Destinatário do Recurso de 2ª 
Instância 

Auditoria Interna 

Prazo Limite para Recurso 09/07/2020 
 

     

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm


 

 54 

Anexo II – Relatório com a sistematização das informações 
disponibilizadas pelo IBAMA 

Foi enviada ao IBAMA uma solicitação via Lei de Acesso às Informações, com o intuito 
de obter os dados sobre a demanda de restauração da vegetação nativa. Segundo a resposta do 
instituto sabe-se que o órgão estabeleceu, por meio da Portaria nº 638, de 05 de novembro de 
2019, a meta global nº1 para a realização do acompanhamento de 120 mil hectares de áreas 
degradas ou alteradas referentes ao para o período de 1º de junho de 2019 a 31 de maio de 
2020 para efeito do estabelecimento de metas institucionais globais a serem usadas para o 
pagamento de gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental. Para o 
cumprimento desta meta: 

• Foram consideradas ações desenvolvidas nos processos com áreas em regeneração 
nos polígonos embargados oriundas da operação Controle Remoto, com áreas em 
recuperação decorrentes do processo sancionador, e com áreas de PRADs e de 
plantios compensatórios do licenciamento ambiental federal; 

• Foi criado um Grupo de Trabalho (GT) de Acompanhamento da Meta Institucional 

Global do Indicador de Regeneração, Recuperação e Reposição Ambiental para 

estabelecer metodologia e técnicas de levantamento de dados e produção da 

informação, aferição e reporte de resultados. O GT é constituído por representantes 

das três diretorias responsáveis pelo cumprimento da meta: DBFLO (Diretoria de 

Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas), DILIC (Diretoria de Licenciamento) e 

DIPRO (Diretoria de Proteção Ambiental); além do CENIMA (Centro Nacional de 

Monitoramento de Informações Ambientais). 

O Relatório nº 7678488/2020-COREC/CGBIO/DBFLO, de 28 de maio de 2020, 
disponibilizado para a equipe de pesquisa informa que o IBAMA atingiu a Meta Global 
Institucional visto que promoveu ações para o acompanhamento de 142.546,38 hectares de 
áreas degradadas. Estas áreas podem ser divididas em: 

- 44.700,32 hectares da DBFLO, oriundos de processos administrativos com áreas 
passíveis de recuperação ou em recuperação que foram objeto de acompanhamento pelas 
superintendências estaduais do IBAMA. No detalhamento desses dados, consta que 964 
processos administrativos com áreas passíveis de recuperação ou em recuperação foram objeto 
de acompanhamento pelas superintendências estaduais do IBAMA no período de 01/06/2019 a 
30/04/2020, perfazendo a área total de 40.522,22 ha. Os ouros 4.178,10 ha estão ligados ao 
acompanhamento da recuperação de oriundos dos programas ambientais desenvolvidos na 
Bacia do Rio Doce por força do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC assinado 
em função do rompimento da Barragem de Fundão, sob a responsabilidade dessa mesma 
diretoria; 

- 38.246,06 hectares da DILIC, oriundos de 61 processos de empreendimentos 
licenciados pelo IBAMA. A diretoria recebeu informações de mais de 150 processos de 
licenciamento ambiental federal relacionados ao cumprimento da meta global. Contudo, 
somente 61 processos puderam ser computados, sendo que para os demais ou não havia 
comprovação do efetivo acompanhamento, informações disponíveis, ou apresentaram algum 
tipo de inconsistência; e 

- 59.600 hectares da DIPRO, oriundos da análise do cumprimento de embargos de áreas 
desmatadas detectadas pela ferramenta on-line denominada SatVeg (Sistema de Análise 
Temporal da Vegetação) adotada para realizar a verificação da regeneração. 

A Informação Técnica (IT) nº 21/2020-COREC/CGBIO/DBFLO detalha o 
levantamento feito pela DBFLO e as informações sobre os 964 processos equivalentes à 
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40.522,22 ha. Esse levantamento foi feito a partir da aplicação de um formulário 
eletrônico enviado para as superintendências estaduais (SUPES). O prazo para envio das 
informações foi o dia 30/04/2020. Das 26 SUPES, 20 retornaram o formulário 
preenchido; os estados que não preencheram foram: AC, AP, MA, PB, PR e RO. São 
estabelecidas tipologias de origens dos PRADs, sendo criadas 5 classes: fiscalização 
ambiental (monitoramento de embargo para aferir se há recuperação); apuração de 
infração ambiental (auto de infração); acompanhamento de ação judicial; licenciamento 
ambiental (prad de licenciamento); e outra. Os agrupamentos dos processos podem ser 
visualizados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Agrupamento dos processos de acordo com a origem do PRAD. 

Origem do PRAD* Nº processos Percentual 

Apuração de Infração Ambiental  548 56,8% 

Fiscalização Ambiental  335 34,8% 

Acompanhamento de ação Judicial 54 5,6% 

Licenciamento Ambiental 1 0,1% 

Outra 26 2,7% 

Total 964 100% 
* Dados compilados extraídos do formulário eletrônico até 30/04/2020 

Essa mesma IT nº21 aponta, com base no número de processos que foram 
agrupados na categoria ‘Outra’, que as tipologias criadas não foram suficientes para 
abarcar a diversidade de origens dos PRADs para os estados que preencheram o 
formulário. O documento conclui que a maior parte dos processos são provenientes de 
ações de fiscalização, abarcando as duas primeiras categorias, e não menciona nenhuma 
explicação para a baixa quantidade de processos relacionados ao licenciamento 
ambiental, indicando uma possível subestimativa. Também é apresentada uma 
distribuição dos processos por estado e as respectivas áreas (Tabela 2) 

Tabela 2 – Número de processos com áreas degradas ou alteradas acompanhadas pelas SUPES 
e suas respetivas dimensões. 

SUPES Nº áreas acompanhadas* Soma das áreas (ha) 

AL 85 461,86 

AM 20 464,61 

BA 11 1.013,84 

CE 105 19.151,88 

ES 1 21,00 

GO 48 176,69 

MG 21 2.992,21 

MS 32 2.239,35 

MT 1 457,67 

PA 1 22,06 

PE 118 1.030,47 

PI 1 17,30 

RJ 8 24,67 

RN 53 207,01 

RR 106 3.979,67 

RS 17 4.342,41 

SC 127 1.228,67 
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SE 101 1.070,88 

SP 9 0,68 

TO 99 1.619,26 

TOTAL 964 40.522,19** 
* Dados compilados extraídos do formulário eletrônico até 30/04/2020 
** Soma realizada pela equipe da pesquisa apresentou leve divergência de valor. O valor que consta na 
IT nº21 era 40.522,22. 

 

O número de hectares apresentado pelo estado do Ceará é maior que o dos outros 
estados e o número apresentado para o estado amazônicos é baixo, sendo, de acordo com a 
nota o Pará por exemplo é um estado onde o órgão realiza diversas operações de fiscalização. 

Apenas 198 dos 964 dos processos (20,5%) foram informados como concluídos. Estes 
198 processos representam 3.851,93 ha recuperados e 9,5% da área total. As possíveis hipóteses 
levantadas para explicar o baixo índice de conclusão são: 

1. falta de procedimentos de conclusão de processos de PRAD; 
2. falta de entendimento sobre a competência do IBAMA no acompanhamento de processos de 

PRAD após a publicação da Lei Complementar no 140/2011; 
3. baixo número de servidores no corpo técnico dedicado a exclusivamente a análise de PRAD; 
4. falta de entendimento sobre o tempo total de recuperação dos diversos tipos de vegetação 

nativa e sua relação com a conclusão do processo; e 
5. baixo orçamento institucional destinado as ações para acompanhamento de recuperação de 

áreas degradadas. 

O Relatório nº 7678488/2020-COREC/CGBIO/DBFLO, de 28 de maio de 2020 menciona 
que, apesar da continuada evolução legal e técnico-normativa sobre o tema recuperação de 
áreas degradas no IBAMA, somente com a publicação do Decreto Federal no 8.973, de 24 de 
janeiro de 2017, o instituto passou a ter em sua estrutura regimental a Diretoria de Uso 
Sustentável da Biodiversidade e Florestas - DBFLO com atribuições sobre esse tema.  

Com a publicação da Portaria IBAMA no 14/2017, o IBAMA criou, na estrutura da DBFLO, 
a Coordenação de Recuperação Ambiental – COREC com atribuições nacionais específicas sobre 
o tema da recuperação ambiental.  

De acordo com o relatório, a tardia institucionalização do tema teve reflexo nas ações 
relacionadas no Instituto, cuja adequação e melhoramento, tanto estrutural como processual, 
representa um desafio a ser enfrentado pelo IBAMA, como, por exemplo: 

1. a baixa alocação de recursos no orçamento; 
2. a falta de um corpo técnico com dedicação específica na sede e nas unidades 
descentralizadas; 
3. a falta de capacitação específica; 
4. a carência de normativas infra legais no âmbito do Instituto; e 
5. a carência de procedimentos técnicos padronizados e específicos no IBAMA. 

A NOTA TÉCNICA Nº 13/2020/COREC/CGBIO/DBFLO traz informações 
referentes à meta COREC nº2, que trata de “Catalogar, conforme tabela padrão, os 
processos que tratem de recuperação de dano ambiental em decorrência de infração 
administrativa nas respectivas superintendências”. As informações solicitadas na 
planilha padrão43 estão indicados na Tabela 3 a seguir.  

 
43 - Até a data de 30/03/2020, apenas as SUPES do Acre, Amapá e Rio Grande do Norte não tinham enviado a planilha 
preenchida (informação presente na Informação Técnica nº 19/2020-COREC/CGBIO/DBFLO de 15 de abril de 2020) 
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Tabela 3 – Informações solicitadas às SUPES para preenchimento da planilha padrão de 
controle dos processos de recuperação de dano ambiental 

Dados da Superintendência 
(SUPES) 

SUPES Considerada 

SUPES ou UT 

Dados do processo Nº 

N° Processo 

Data Autuação 

N° Auto de Infração 

N° do Termo de Embargo 

Dados pessoais do autuado Nome Autuado 

CPF/CNPJ 

Localidade Município 

Bioma 

Quantitativo de área  Área a ser recuperada (ha) 

Área efetiva ajustada para cálculo (ha) 

Coordenadas geográficas N ou S 

Latitude (Grau/Minuto/Segundo) 

Longitude (Grau/Minuto/Segundo) 

Possui arquivo vetorial (polígono)? 

Detalhamento do processo Área objeto da infração (ex: supressão, 
impedimento à regeneração natural, uso de 

fogo etc) 

Apresentou projeto de recuperação? 

Termo de Compromisso assinado? 

Incorreu em Ação Civil Pública (ACP)? 

Circunscrição 

Data da última vistoria 

Observações 

 

A planilha COREC, oriunda da organização das informações fornecidas pelas SUPES 
apresenta 8.128 ocorrências, com registros que datam desde o final da década de 1970 (1 
ocorrência) até 2019. Desse total de ocorrências, apenas 4.786 possuem indicação de área 
atrelada, totalizando 538.773,34 hectares. Estabelecendo o recorte temporal de 2012 a 2020, 

tem-se um total de 1.280 registros, que equivalem a uma área de 37.949,96 hectares (Tabela 
4). 

Tabela 4 – Número de processos por SUPES para o período de 2012 a 2019 

SUPES Nº registros hectares 

AL 51 169,14 

AM 28 409,03 

BA 4 137,55 

CE 15 244,07 

ES 18 29,15 

GO 70 213,54 

MA 92 2.264,96 

MG 3 22,92 

MS 12 335,63 
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MT 42 5.871,84 

PA 1 0 

PB 124 1.022,40 

PE 42 330,58 

PI 7 113,66 

PR 37 556,76 

RJ 10 57,66 

RR 483 21.942,58 

RS 79 3.201,90 

SC 67 799,99 

SE 89 209,87 

SP 2 1,47 

TO 4 16,61 

total 1.279 37.949,96 

 

Com exceção da SUPES do MA que apresenta 3 processos que datam de 2019 e do RJ, 
que apresenta 1 registro de 2019, todos os demais registros referem-se ao período de 2012 a 
2018. Não há sobreposição com os dados levantados para a meta global do órgão, uma vez que 
esta última está restrita ao período de 1º de junho de 2019 a 31 de maio de 2020. 

A Tabela 4 indica inconsistências para alguns estados como, por exemplo, o do 
Pará com apenas 1 registro para o período de 2012 a 2019, e que apresenta área nula; 
outro exemplo é o estado de MG com apenas 3 registros que representam 22, 92 
hectares. A sistematização desses dados aponta também discrepâncias na distribuição 
dos registros ao longo do tempo como, por exemplo, o PI que apresenta registros apenas 
para o ano de 2012, sugerindo que nem todos os registros dentro do recorte temporal 
selecionado foram, de fato, incluídos nas planilhas preenchidas pelos estados.  

A planilha contém a coluna ‘Termo de compromisso assinado?’, que permite um grau 
de certeza maior em relação ao cumprimento do compromisso firmado. Dos 1.279 registros, 
apenas 48 registros indicaram terem o termo assinado, o que equivale a uma área de 2.087,24 
hectares. Para 740 registros, observou-se que o preenchimento da coluna está em branco, 
sugerindo que esse tipo de informação nem sempre é fornecido pelos estados. 

A planilha também contém uma coluna ‘Incorreu em Ação Civil Pública?’, que 
possibilitaria estabelecer uma correlação com a frente de trabalho do judiciário. Dos 1.279 
registros, 51 registros sinalizaram que incorreram em ACP, o que equivale a uma área de 
1.201,14 hectares. 

A conclusão apresentada na NOTA TÉCNICA Nº 22/2019/COREC/CGBIO/DBFLO, que 
avalia o preenchimento da planilha COREC pelos estados, aponta que muitas das planilhas 
apresentadas necessitam de revisão e/ou confirmação dos dados, por apresentarem muitas 
colunas em branco ou preenchidas inadequadamente. 

Apesar de todas as restrições das informações levantadas, é possível somar as 
informações obtidas na planilha COREC (37.949,96 ha) com as informações do cumprimento da 
meta global (142.546,38 ha), indicando um total de 180.496,34 hectares de demanda firme 
restauração, para o período de 2012 a 2020. 
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Anexo III – Relação dos processos com as maiores áreas para os 
estados do GO, RJ, SP e para o DF 

Tabela 1 –  Listagem dos 10 maiores processos em termos de área (ha) para o estado do GO 
classificados quanto ao ano, status do processo e tipo de instrumento. 

Nº Ano Instrumento Status do processo Valor de área a ser recuperada (ha)  

1 2019 PRAD Em análise 252,70 

2 EB TAC Em execução 142,00 

3 2019 PRAD Em análise 131,98 

4 2015 PRAD Concluído 105,83 

5 2014 PRAD Concluído 91,55 

6 EB PRAD Em análise 53,00 

7 2016 PRAD Concluído 45,00 

8 2019 PRAD Em análise 44,16 

9 2019 PRAD Em análise 41,29 

10 2015 PRAD Em análise 39,12 

Total de área a ser recuperada (ha) 946,63 
EB – Campo em branco | PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas | TAC – Termo de Ajustamento de 
Conduta 

Tabela 2 – Listagem dos 10 maiores processos em termos de área (ha) para o estado do RJ 
classificados quanto ao ano, status do processo e tipo de instrumento. 

Nº Ano Instrumento Status do processo Valor de área a ser recuperada (ha)  

1 2013 PRAD Concluído 4.584,00 

2 2011 ASV Em análise 2.824,00 

3 2014 PRAD Concluído 1.929,40 

4 2014 ASV Em análise 1.574,40 

5 2009* PRAD Concluído em 2017 740,00 

6 2018 PRAD Em execução 414,30 

7 2008* CA Em execução 406,69 

8 2007* PRAD Concluído em 2016 401,82 

9 2013 CA Em execução 240,00 

10 2008* ASV Em execução 234,45 

Total de área a ser recuperada (ha) 13.349,06 
ASV – Autorização de Supressão Vegetal | CA – Compensação Ambiental | PRAD – Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas |* A informação do ano disponível para os dados do RJ diz respeito ao ano de início do processo, 
entretanto, todas correspondem ao marco temporal de 2012-2020 por ainda estarem em andamento ou terem sido 
executados no período considerado. 

Tabela 3 – Listagem dos 10 maiores processos em termos de área (ha) para o estado de SP 
classificados quanto ao ano, status do processo e tipo de instrumento. 

Nº Ano Instrumento Status do processo Valor de área a ser recuperada (ha)  

1 2013 TCRA Em execução 112.075,00* 

2 2017 TCRA Em execução 4.673,44 

3 2017 TCRA Em execução 2.251,00 

4 2017 TCRA Em execução 1.134,06 

5 2012 TCRA Em execução 1.093,62 

6 2017 TCRA Em execução 886,00 

7 2016 TCRA Em execução 817,72 

8 2016 TCRA Em execução 796,00 

9 2017 TCRA Em execução 789,00 
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10 2018 Acordo MP Em execução 735,21 

Total de área a ser recuperada (ha) 125.251,05 
SARE – Sistema de Apoio à Restauração Ecológica | TCRA – Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental | MP – 
Ministério Público |* Foi indicada pela secretaria a existência de um erro no valor de valor de área indicado, entretanto, 
essa não pode ser conferida pois o processo se encontra em arquivo físico. 
Tabela 4 – Listagem dos 10 maiores processos em termos de área (ha) para o DF classificados 
quanto ao ano, status do processo e tipo de instrumento. 

Nº Ano Instrumento Status do processo Valor de área a ser recuperada (ha)  

1 2019 L Em análise 944,60 

2 2015 L Em execução 286,52 

3 2019 L Em análise 111,39 

4 2018 L Em execução 94,56 

5 2018 L Em execução 33,37 

6 2017 L Em execução 32,00 

7 2018 L Em análise 31,34 

8 2019 PJ Em análise 28,00 

9 2016 L Em execução 27,78 

10 2017 PJ Em análise 27,00 

Total de área a ser recuperada (ha) 1.616,57 
L – Licenciamento | PJ – Processo Judicial  
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Anexo IV – Detalhamento das informações referentes ao 
levantamento realizado no estado de São Paulo no âmbito do 
executivo 

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SIMA) do estado de São Paulo 

disponibilizou planilhas  extraídas do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGAM) com 

dados dos Termos de Compromisso para Recuperação Ambiental (TCRAs) para o período de 

2012 a 2020, que já foram firmados, mas que ainda não foram cumpridos, sendo considerados 

em execução. 

As analises dessa base de dados foram executadas em permanente interlocução com a 
diretora do Centro de Ações Preventivas (CAP), Thaís Michelle Oliveira, e com a estagiária Ana 
Carolina Camargo, para estabelecer um manual de interpretação para as informações recebidas 
em uma série de reuniões e pedidos de verificação e conformação de processos envolvendo 
grandes áreas e/ou possíveis indícios de inconsistências. 

Os campos de preenchimento das planilhas disponibilizadas referente aos dados do 

SIGAM podem ser consultados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Campos de preenchimento de informações das planilhas de registro dos TCRAs em 
aberto para os anos de 2012 a 2020 

Nº Campo Nº Campo 

01 NIS 19 datExpedicao 

02 SiglaProcesso 20 numMesExecucao 

03 AnoProcesso 21 Pr Execução 

04 NumeroProcesso 22 ControlePrazo(dias)/ 

05 MunicipioProcesso 23 ArvoresPlantar 

06 UGRHI 24 AreaRecuperar 

07 DataCategoria 25 AreaPropriedade 

08 Categoria 26 Observação 

09 TCRA_STATUS 27 Mitigação 

10 Finalidade 28 UnidadeCategoria 

11 TipoEmpree 29 Documento 

12 DataStatus 30 idProcDet 

13 STATUS 31 numLatitude 

14 ProtocoloCAR 32 numLongitude 

15 NumeroCAR 33 NumeroSare 

16 DataTCRA 34 Projeto 

17 ano 35 programaNascentes 

18 NumeroTCRA 36 numAEQ 

Como é possível observar, uma das informações disponibilizadas é em relação ao 
Documento entendido como tipo de instrumento legal que gerou a demanda por restauração. 
As categorias de documento existentes podem ser observadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Categorias de documentos encontradas nas planilhas SIGAM para 2012 a 2020 

Categorias 

CETESB - TCRA Licenciamento 

CETESB - TCRA Licenciamento Impacto 
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CBRN TCRA 

CFA – TCRA 

CFA - TCRA AIA (2014) 

TCRA criado a partir dos Parâmetros do Sistema Fiscalização 

TCRA Encaminhamento para regularização 

TCRA - Implantação de projeto para recuperação de áreas degradadas ou para proteção 

e conservação 

TCRA - Medidas de prevenção contra novas degradações 

TCRA - Reparação do dano in loco via CFA 

TCRA – Reparação do dano in loco via SARE 

Além do tipo de documento, as tabelas apresentam, no campo Mitigação, descrição das 
ações a serem feitas para a devida recuperação ambiental. Foi possível observar que os 
documentos TCRA Encaminhamento para regularização e TCRA - Medidas de prevenção contra 
novas degradações, da tabela acima, consistem em medidas de regularização e prevenção, 
respectivamente, não se configurando enquanto medidas de restauração da vegetação nativa. 
Dessa forma, essas duas categorias de documentos não foram analisadas para a contabilização 
da demanda firme de restauração. Os demais registros foram agrupados de acordo com classes 
de tamanho de área indicada para recuperação, conforme segue na Tabela 3. 

Tabela 3 – Registros do SIGAM agrupados de acordo como o tamanho de área indicada para 
recuperação 

Classes de área  
(hectares) 

Frequência Área (ha) 

N % Área (ha) % 

Menor ou igual a 
1 

21.023 70,68% 4.575,72 2,3% 

Maior que 1 e 
igual a 10 

7.427 24,97% 23.831,56 11,8% 

Maior que 10 e 
igual a 100 

1.204 4,05% 30.232,10 15,0% 

Maior que 100 e 
igual a 1.000 

85 0,29% 22.216,89 11,0% 

Maior que 1.000 
e igual a 10.000 

4 0,01% 9.152,12 4,5% 

Maior que 
10.000 e igual a 

100.000 

0 0,00% 0,00 0,0% 

Maior que 
100.000 

1 0,00% 112.075,00 55,5% 

TOTAL  29.744 100,00% 202.083,39 100,0% 

Considerando que todos os registros disponibilizados estão em execução, a 
demanda firma oriunda dos TCRAs contidos nas planilhas SIGAM, para 2012 a 2020, é 
de 202.083,39 hectares. Além dos dados dos TCRAs, a SIMA também disponibilizou as 
planilhas do Sistema Informatizado de apoio à Restauração Ecológica (SARE). Esse 
sistema entrou em vigor no ano de 2017 e diz respeito estritamente à projetos de 
restauração ecológica. Apesar do sistema ter entrado em vigor em 2017, alguns dos 
registros que constam nesse sistema antecedem essa data. Como alguns registros das 
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planilhas extraídas do SIGAM apresentam um número SARE, foi feita uma análise44 
comparativa das duas bases de dados, de maneira a evitar sobreposição das 
informações. O resultado pode ser observado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Comparação entre os registros com nº SARE nas planilhas SIGAM e na planilha 
RelatorioSARE_Projetos  

Nº de registros/Área Planilhas SIGAM Planilhas SARE 

nº registros maiores que 1 hectare 740 740* 
Área (ha) 9.417,40 8.509,19 

* Os registros maiores que 1 hectare indicados na planilha SARE eram os mesmos registros que os 

identificados nas planilhas SIGAM 

A partir da comparação dos registros foi possível notar uma diferença de algo em torno 

de 900 hectares. Uma das possíveis explicações para essa diferença é devido ao fato de um 

projeto que está no SARE estar com a área zerada, enquanto no SIGAM existe uma indicação de 

área; esse foi um problema técnico que ocorreu com aqueles registros que aderiram ao CAR e 

está sendo solucionado aos poucos. 

Outra planilha disponibilizada foi a dos registros inscritos no SARE por área a ser 

recuperada, ao invés de projetos, trazendo um nível maior de detalhamento das informações. 

Uma delas é o que motivou a ação de recuperação, que possui algumas categorias principais 

que podem ser observadas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Classificação dos registros presentes no arquivo RelatorioSARE_Areas de acordo 
com a motivação. 

Motivação Nº registros Vazios Nulos Área (ha) 

Acordo com o Ministério Público 3.553 18 434 37.136,96 

Adequação Ambiental 154 3 5 1.757,54 

Decisão Judicial 1.912 9 83 15.119,99 

Exigência CFB - Conversão de multas 343   6 685,49 

Exigência CFB - Reparação de dano 367 6 40 1.453,07 

Exigência da CETESB 5.378 54 241 18.558,51 

Programa de regularização ambiental 775 18   9.734,60 

Projeto com financiamento público 81 2 6 771,08 

Projeto voluntário 3.296 41 217 27.772,71 

PSA - Mata Ciliar 14   10 3,68 

Registro de Projetos Anteriores à Res. 
32/2014 

3     108,46 

Total 15.876 151 1.042 113.102,09 

 Algumas dessas categorias acima não configuram demanda firme por restauração, por 

não terem um termo de compromisso assinado. É o caso dos projetos voluntários, onde a 

disponibilização das áreas para serem usadas para restauração é feita de maneira voluntário, 

não existindo nenhum compromisso legal que obrigue essa ação. As categorias adequação 

ambiental, programa de regularização ambiental e PSA mata ciliar ainda não possuem um termo 

de compromisso firmado. Já para os projetos com financiamento público, os acordos com o 

Ministério Público e as decisões judiciais, é certa a existência de um termo de compromisso. 

 
44 Para essa análise foram considerados apenas os registros com área a recuperar indicada maior que 1 hectare. 
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Para as categorias exigência CFB – conversão de multas e reparação de dano, bem como 

exigência CETESB existe a possiblidade de sobreposição com as planilhas do SIGAM, contudo, 

como serão descontados os hectares obtidos da análise comparativa (Tabela 4), esses dados vão 

ser contabilizados apenas uma vez. Por fim, a última categoria não deve ser considerada na 

averiguação da demanda firme, pois equivalem a registros antigos, que já tiveram seus termos 

cumpridos. 

Dessa forma, a demanda firme para restauração a partir dos dados do SARE equivale a 

64.311,88 hectares. Somando os números obtidos para as planilhas SIGAM com os obtidos com 

as planilhas SARE, chega-se a um total de 266.395,27 hectares que representam a demanda firme 

de restauração no estado de SP. 

 


