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PARTICIPANTES: Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas- IPAAM, Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM 

Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal 

do Estado do Amazonas - ADAF, Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar - 

BPAmb/PMAM, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM/AM, Subcomando de 

Ações de Defesa Civil, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, 4º Centro de Geoinformação do 

Exército Brasileiro - 4º CGEO, Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas.  
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A reunião, ocorrida no dia 29 de outubro de 2020, deu início ao terceiro Comitê de Prevenção 

e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas – PPCDQ – AM, tendo função 

consultiva, deliberativa e propositiva, referente aos assuntos de implementação do referido 

plano. O Secretário de Estado do Meio Ambiente Eduardo Costa Taveira, deu início à reunião 

dando boas vindas às instituições e seus representantes e também apresentando a pauta do 

referido comitê, tendo como objetivo final a construção da formalização de um plano de ações 

integradas, o Secretário Eduardo Taveira seguiu então para a apresentação em Powerpoint do 

PPCDQ-AM,  onde inicialmente foi mostrado o ranking de Panorama do Desmatamento dos 

Estados que compõem a Amazônia Legal, onde o Estado do Amazonas ocupa o terceiro lugar 

no ranking, tendo Lábrea e Apuí no ranking referente aos dez municípios mais desmatados da 

Amazônia Legal no período de  01 de janeiro a 16 de outubro do corrente ano. Em seguida 

também foi apresentado pelo Sr Secretário Eduardo Taveira, o ranking de queimadas 

referente ao período de 01 de janeiro à 27 de outubro de 2020, o Estado do Amazonas 

também   ocupou o terceiro lugar no ranking, as Glebas e os Assentamentos Federais 

mostraram maior concentração de focos de calor, conforme tabela e gráfico apresentados, 

referente à distribuição de focos por categoria fundiária. O índice que mostra o quantitativo 

da evolução mensal das queimadas no Estado do Amazonas entre os anos 2019 e 2020, 

mostrou o aumento significativo nos meses de maiores recorrências, como por exemplo o mês 

de setembro de 2020, que obteve aumento de 20% em relação à 2019 e também o mês de 

outubro, cujo aumento de focos foi de 172%, o maior número de queimadas no total referente 

ao ano de 2020 ocorreu no mês de julho com 2.119 registros de focos. Também foram 

apresentados pelo secretário da SEMA os dados e resultados da Operação Curuquetê  2, onde 

obtiveram-se no total 19 autos de infração; 3.752,83 hectares de área embargada áreas 



 

 

vistoriadas; 10 áreas embargadas; um total de R$29.924.406,00 em multas aplicadas; 06 

termos de apreensão e depósito; 01 termo de doação/soltura/distribuição; ≅ 100 pessoas 

envolvidas;  Utilização de tecnologia para monitoramento; Georreferenciamento  remoto das 

áreas a serem fiscalizadas; Integração do sistema de meio ambiente e SSO em operações de 

campo, e CICC Ambiental. Em seguida, foi apresentado o Plano de Ação de Comando e 

Controle a curto prazo, iniciando com a Autuação remota e embargo dos polígonos 

identificados com desmatamentos e queimadas não autorizados, nesta ação o órgão 

responsável é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM  e tem como meta 

autuar 60% destas detecções remotamente. A seguinte ação são as realizações das reuniões 

de monitoramento; Comitê PPCDQ – AM (com participação dos municípios prioritários) e 

reunião com os órgãos parceiros federais tendo como órgão responsável SEMA E CICC cuja 

meta é integrar planejamentos visando a redução de desmatamentos e queimadas.  A última 

ação é referente a continuação das operações em campo, tendo como responsáveis, SEMA, 

IPAAM e CICC, cuja meta é reduzir em 15% o desmatamento (tendo como base a taxa PRODES 

2019). Logo em seguida foram apresentados os dados atual referente aos status dos 35 

processos do Programa Amazonas Mais dos quais 14% encontram-se em análise; 9% 

aguardando especificações; 17% em fase de elaboração de projeto básico; 43% Cotação de 

preço; 3% Adesão a ARP externa; 3% em emissão de nota de doação; 3% em criação de 

processo; 3% Licitado e 6% contratados. No próximo slide foram apresentadas as Atividades 

apoiadas pela Cooperação Alemã por meio da GIZ,  concluídas ou em elaboração 

participativa, primeiramente a Construção de modelo de resultados para facilitar a 

observação dos objetivos, eixos e resultado esperados com o PPCDQ – AM ; Elaboração de um 

quadro lógico com indicadores pactuados, o que apoia na observação e gestão de atividades, 



 

 

resultados, objetivos e alvo estratégico do Plano;  Análise dos agentes estaduais e federais 

responsáveis pelos resultados do plano, para melhor compreender os níveis de participação 

dos interessados no plano; E por fim, a construção de um Guia e Capacitação da equipe técnica 

gestora do plano e parceiros para monitoramento do Plano. Por fim, foi apresentada a Seleção 

de Representantes da Sociedade Civil Organizada, edital de chamamento,  e instituições que 

farão parte, sendo elas:  Fundação Amazonas Sustentável – FAZ; Instituto de Pesquisas 

Ecológicas – Ipê; Fundo Brasileiro para A Biodiversidade – Funbio; Instituto de Tecnologia e 

Informação Social da Amazônia- Iteia; Instituto Juruá; WWF – Brasil; WCS Associação 

Conservação da Vida Silvestre; Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – 

Idsm/Os; Casa do Rio; Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 

– Idesam; Associação Amigos do Peixe-Boi – Ampa; Memorial Chico Mendes; Instituto 

Sumaúma; Cáritas da Prelazia de Tefé; Instituto Desponta Brasil; Instituto Lixo Zero Brasil – 

Ilzb; Fundação Vitória Amazônica; Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam. O 

Sr. Secretário Eduardo Taveira finalizou sua apresentação abrindo espaço para manifestação 

dos demais participantes presentes no comitê.  Em seguida, a fala do Sr. Raimundo Nonato 

Marques Chuvas do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM e inicialmente 

destacou as operações ambientais no Estado do Amazonas, onde mencionou que estas 

operações continuarão até dezembro de 2020, e também ressaltou a importância do 

monitoramento remoto para combate as degradações ambientais.  Em seguida foi dada a 

palavra ao Sr. Jório Veiga, Secretário de Estado e representante da SEDECTI – AM , cuja fala 

mencionou a atuação de sua instituição em relação à logística e distribuição de fibra óptica 

para internet no interior do Estado e também mencionou o apoio na modernização da SECT 

pelo Programa Amazonas Mais.  


