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Marco Legal de REDD+ em MT
Estabelecido pela Lei 9.878/2013 – Cria o Sistema Estadual de REDD+ MT
 Prevê o funcionamento e os instrumentos de REDD+ em nível estadual
 Estabelece regras claras, transparência e salvaguardas para REDD+

 Possibilita acessar diferentes fontes de recursos para REDD+

Características do REDD+:
 A redução sustentada do desmatamento e degradação florestal junto com o crescimento
previsto das atividades agropecuárias
 O Manejo Florestal Sustentável
 O apoio a sustentabilidade da agricultura familiar e comunidades indígenas
 Aumento dos estoques de Carbono Florestal

SISTEMA ESTADUAL DE REDD+
OBJETIVO
Promover a redução progressiva, consistente e sustentada das
emissões de gases de efeito estufa decorrentes de desmatamento e
degradação florestal, bem como a conservação, o manejo florestal
sustentável e a manutenção e aumento dos estoques de carbono
florestal, com vistas ao alcance das metas do Plano de Ação para a
Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado de
Mato Grosso.

Estrutura do Sistema Estadual de REDD+
Definições

• REDD+ e termos técnicos associados
• CLPI e públicos associados
• Na maioria, baseadas em definições
da UNFCCC ou outras fontes oficiais

Elegibilidade e
condições de aplicação

Princípios, Objetivos
e Diretrizes

• Áreas elegíveis (UC, TI, Assentamentos,
Áreas Privadas)
• Proponentes legítimos (entes públicos,
proprietários privados, comunidades com
direitos de uso/ usufruto)
• Garantias/ salvaguardas

• Objetivo: contribuir para metas do
PPCDQMT e da PNMC
• Princípios: consistência com nível
federal e acordos internacionais,
transparência, repartição justa, CLPI
• Diretrizes: promover manejo
florestal, conservação ecossistemas...

Instrumentos
• Programas, Projetos e Ações de Preparação e Apoio
• Instrumentos técnicos em nível estadual: Cadastro de
projetos e ações; Contabilidade; Registro; Reserva,
Distribuição e repartição de benefícios
• Gestão de recursos, bens e serviços de REDD+: Fundo
público para ações de preparação e apoio e mecanismo
público-privado para fomento a projetos
• Cooperação Municipal, Nacional e Internacional

Estrutura do Sistema
•
•
•
•

Deliberativo: Conselho Gestor
Executivo: SEMA
Consultiva 1: Painel Científico
Consultiva 2: FMMC
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• Sempre ocorreu uma parceria exitosa, mesmo não sendo formal;
• Troca de experiências positivas;
• Participações em reuniões e fóruns comuns;
• Portaria Nº 074, de 02 DE junho de 2010 - Reconheceu de interesse
público, como Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, área
de 1.781,30 ha. (Hum mil setecentos e oitenta e hum hectares e trinta
ares) - denominada RPPN PEUGEOT – ONF - BRASIL no imóvel
denominado Fazenda São Nicolau, situado no município de Cotriguaçu;
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Seja Formal, através de um Acordo de Cooperação por objetivo a colaboração do Projeto Poço de Carbono Florestal
Peugeot-ONF - PPCFPO e Projeto Plataforma Experimental para
a Gestão dos Territórios Rurais da Amazônia Legal - PETRA, no
Estado de Mato Grosso, que visam contribuir ao desenvolvimento
sustentável da região Noroeste do Mato Grosso, considerada
como uma região teste e piloto para os projetos.
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A colaboração dar-se-á:
a. Projeto Poço de Carbono Florestal Peugeot-ONF (PPCFPO) - Às ações
do Programa de Pesquisas do PPCFPO nas áreas temáticas: carbono,
silvicultura, biodiversidade e integração local, desenvolvidas na Fazenda São
Nicolau, com proposta de pesquisas e formações validadas anualmente
durante a Reunião do Comitê Científico e Técnico (CCT) e Comitê de
Pilotagem (COPIL) do projeto.
b. Projeto Plataforma Experimental para a Gestão dos Territórios Rurais da
Amazônia Legal (PETRA)- Principalmente em torno dos componentes 1 e 4
do projeto PETRA, para promoção dos sistemas de produção econômica e
ambientalmente eficiente e implantação de um sistema de gestão da
informação e monitoramento territorial sustentável, incluindo os indicadores
sociais, econômicos e ambientais.
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À SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA/MT caberá:
II – Manter as demais partes atualizadas sobre os projetos, parcerias e avanço
na implementação das atividades desenvolvidas no PPCFPO na Fazenda São
Nicolau que poderão ter cooperação técnica e institucional da SEMA, a exemplo:
- Rede de pesquisadores em Manejo Florestal com proposta do Projeto de
Manejo da Fazenda São Nicolau ser um piloto em pesquisas e formação;
- Programa de restauração florestal das Áreas de Preservação Permanentes
(APP) degradadas na Fazenda São Nicolau;
- Programa de Integração Local (Educação Ambiental e Associação de Coletores
de Castanha-do-Brasil);
- Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) PeugeotONF.
III- Manter as demais partes atualizadas sobre os projetos, parcerias e avanço
na implementação do Sistema REDD+ Estadual e disponibilizar informações
eventualmente necessárias à execução do objeto pactuado.
IV- Contribuir na análise dos avanços e desafios dos Programas e formular
recomendações para seu aprimoramento, com vistas a uma implementação em
escala estadual.
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À ONFI e à ONFB caberão:
De acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários específicos para
essas finalidades, disponibilizados pelos projetos PCFPO e PETRA:
I - Avaliar periodicamente, em conjunto com as demais partes, a execução do
objeto pactuado;
II – Manter as demais partes atualizadas sobre os projetos, parcerias e avanço
na implementação das atividades desenvolvidas no PPCFPO na Fazenda São
Nicolau que poderão ter cooperação técnica e institucional da SEMA, a exemplo:
- Rede de pesquisadores em Manejo Florestal com proposta do Projeto de
Manejo da Fazenda São Nicolau ser um piloto em pesquisas e formação;
- Programa de restauração florestal das Áreas de Preservação Permanentes
(APP) degradadas na Fazenda São Nicolau;
- Programa de Integração Local (Educação Ambiental e Associação de Coletores
de Castanha-do-Brasil);
- Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) PeugeotONF.
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Previsão de alguns Produtos da Cooperação:
 Portaria Nº 178, DE 07 DE MARÇO DE 2016 -Aprovou o Plano de Manejo da
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Peugeot-ONF Brasil - O
Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
Peugeot-ONF Brasil é o instrumento técnico e legal de implantação,
gerenciamento e administração da unidade de conservação;
 Programas de REDD+ (com foco nos programas de UCs),
 Recomendações metodológicas sobre o nível de referência estadual e
períodos de creditação;
 Metodologias de contabilidade das emissões e remoções; análise dos
vetores do desmatamento e monitoramento;
 Capacitação - SEMA, Fórum Mato-grossense de Mudanças
Climáticas, Conselho Gestor de REDD+ .
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