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Projeto implementado no âmbito do Programa 
de Investimento Florestal (FIP) 

Projeto faz parte do Plano de Investimento Brasil (BIP) no âmbito do 
Programa de Investimento Florestal (FIP) administrado pelo Banco Mundial  

Fundos de Investimentos para o Clima (CIF) 
USD 8,3 bilhões 

14 países contribuintes 

Fundo de Tecnologia Limpa (CTF) 
USD 5,6 bilhões 

Fundo Estratégico do Clima (SCF) 
USD 2,7 bilhões 

Programa de Crescimento da 
Energia Renovável em Países 

de Baixa Renda 
USD 780 milhões 

Programa Piloto para 
Resiliência Climática 

(PPCR) 
USD 1,2 bilhão 

Programa de Investimento 
Florestal (FIP) 

USD 775 milhões 



Valor concedido: US$9,25 milhões (Doação do Fundo 
Estratégico do Clima – Forest Investment Program - FIP) 
Instituições executoras: INPE, UFMG, UFG 
Coordenação Geral: MCTIC (Diretor e Coordenador Nacional) 
Gestão Físico Financeira: FUNDEP 
Comitê de Coordenação Institucional (CCI) 

Duração: 4 anos 
Início (efetivo): 22 de Junho de 2016  
Final: 29 de Maio de 2020 

Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção 
de Incêndios Florestais e Monitoramento da 

Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro 



 Objetivos do Projeto 
Fortalecer a capacidade institucional do Brasil para monitorar  o 
desmatamento, fornecer informações sobre riscos de incêndios  
e estimar emissões GEE no bioma Cerrado.     

 

PPCerrado 

 

Informação sobre riscos de 
incêndios florestais em escala 

nacional 

Monitoramento do 
desmatamento e degradação da 

cobertura vegetal 

Estimativa de emissões de GEE 
no Cerrado 

PMABB 

 

Beneficiados: instituições e atores envolvidos na preservação do bioma Cerrado: IBGE, 
FUNAI, IBAMA, ICMBio, INCRA, PREVFOGO, FUNAI, INPE, sociedade civil, e outros.  

REDD+ 

 



Componente  1: Monitoramento do desmatamento (INPE e UFG) 
Componente 2: Sistema de informação sobre o risco de incêndios 
florestais (INPE, UFMG) e estimativas de emissões de GEE (INPE) 
Componente 3: Gestão, monitoramento e avaliação do Projeto 
(MCTIC e FUNDEP) 

Organização do Projeto 

Componentes do projeto Valor (US$ 
milhões ) 

 Monitoramento 4,39 

 Risco 3,31 

Gestão 1,55 

Total 9,25 



Sistemas de Informação sobre risco de 
incêndios e estimativa de emissões GEE 

 Aprimoramento do sistema de informação de risco de fogo do Programa 
Queimadas do INPE (INPE)  

 Adaptação para o Cerrado do modelo de Ignição, Espalhamento do Fogo e 
Carbono (FISC), incluindo a integração de informação online do site 
Queimadas do INPE (UFMG) 

 Adaptação do sistema de estimativa de emissões de GEE do INPE, para o 
Cerrado (INPE) 

 Realização de programa de treinamento direcionado a atores selecionados, 
sobre a aplicação de ferramentas para a modelagem do risco de fogo. 

 



Monitoramento do Desmatamento 

Prodes Cerrado 
(2016-2019) 

 
DETER Cerrado 

(2016-2019) 
 

Sistema de avaliação da 
Qualidade dos Dados TerraBrasils 

Mapa  Vegetação 
Cerrado* 

* IBGE, SFB 

  Concepção e implementação de um sistema de monitoramento do desmatamento 
do Cerrado:  mapeamento anual do desmatamento (PRODES) e detecção de 
desmatamento em tempo real (DETER).  

 Capacitação sobre acesso, interpretação e uso das informações produzidas pelo 
sistema de monitoramento do desmatamento  (INPE) 

 Projeto e implementação de um sistema de avaliação de qualidade dos dados  
PRODES e DETER Cerrado (UFG)  



www.obt.inpe.br/cerrado 



Contribuições do Projeto  

 Disponibilidade de dados mais precisos para a formulação de 
políticas públicas de redução do desmatamento e prevenção 
de incêndios florestais em níveis federal, estadual e municipal. 

 Melhoria da capacidade de monitoramento e manejo de 
incêndios florestais do governo disponibilizando ferramentas e 
dados aos órgãos ambientais para melhorar o controle e 
manejo do fogo fora de controle. 

 Os dados de desmatamento  são dados oficiais de governo 
para fins de fiscalização(IBAMA). 

 Os dados de desmatamento e degradação do cerrado serão 
disponibilizados em uma plataforma com serviço web 
(TerraBrasilis). 



Contribuições do Projeto  

 Os sistemas de monitoramento do desmatamento e risco de 
incêndios deverão ter impactos positivos nos habitats naturais, 
inclusive nas áreas protegidas.  

 Os sistemas serão usados para monitorar as florestas nativas e 
a idéia é fazer com que as políticas públicas passem a ter mais 
foco na proteção e controle pelos órgãos fiscalização. 

 Beneficiados: instituições e atores envolvidos na preservação 
do bioma Cerrado: IBGE, FUNAI, IBAMA, ICMBio, INCRA, 
PREVFOGO, FUNAI, MAPA, INPE, sociedade civil, gestores de 
áreas protegidas, instituições acadêmicas e educacionais, 
organizações da sociedade civil e associações de produtores e 
proprietários .  

 



 Obrigada! 


