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DESAFIOS E OPORTUNIDADES RUMO À NEUTRALIDADE DE CARBONO NO AMAPÁ

Objetivo principal estado do Amapá

Promover ações para desenvolvimento econômico que promova a manutenção da floresta em
pé e contribua para a redução das emissões dos gases do efeito estufa

Comando e controle

Bioeconomia

Descarbo
nização

1o. PILAR

2o. PILAR

3o. PILAR



Comando e controle
Investimento em tecnologia e inteligência territórial

• Base Cartográfica Atualizada – 24 milhões investidos com
recursos próprios;

• Implantação de Sistema informatizado de fiscalização e
licenciamento ambiental;

• Primeiro Estado a usar a ferramenta Analisa CAR;

• GEOportal.



Comando e controle
Planejamento e acordos estratégicos

• Revisão e atualização do Plano de Prevenção e Controle
do Desmatamento e Queimadas do Estado do Amapá
2021-2024 (PPCDAP);

• Acordo de Cooperação Técnica com o CIPAM;

• Criação do sistema de Monitoramento Ambiental;



Bioeconomia com a floresta em pé
Concessão florestal
• Combinação do manejo florestal e da concessão florestal;

• O Amapá possui a maior área de concessão florestal do
Brasil (FLOTA) 1.444.617,38 ha;

• O Estado do Amapá em médio prazo vai se tornar a
próxima fronteira da produção de madeira legal do Brasil;

• Ampliar as áreas potenciais de concessão florestal na
FLONA e na FLOTA é também ampliar a vigilância de
grandes áreas de florestas.



Bioeconomia com a floresta em pé
Mercado voluntário de carbono

• Comercialização crédito de carbono;

• Marcos regulatórios (PECISA em tramitação/Decretos);

• Projetos que o estado é signatário:

Coalizão Undertwo
Race to zero
Coalizão LEAF
Global Citizen

Pagamentos baseados em resultados (PBRs);



Descarbonização
Projeto de redução das emissões

Projeto NET ZERO Amapá  - pilares descarbonização

• Fornecimento de energia descarbonizada;

• Controle emissões GEE;

• Governança e parceria para economia de baixo carbono;

• Eficiência energética;

• Energia de uso final em veículos.



Produção rural baixas emissões 

• Extração e comercialização  de espécies de usos múltiplos 
(madeireiras e não-madeireiras);

• Extração de óleos das sementes, folhas, lascas de
árvores (andirobeira, pracaxi, breu-branco etc.);

• Produtos ligados a biojoias, móveis e artesanatos (cipó-
titica, urucuri etc.);

• Lavoura, culturas agroflorestais, aquicultura e pesca
(mandioca, açaí, castanha-d0-brasil, bacaba, bacuri, buriti,
cacau, cajarana, cupuaçu etc.);

Descarbonização



+ Comando e 
controle

+ Bioeconomia
=Floresta em pé 

O Amapá está comprometido com ações rumo à neutralidade de carbono.

Mas só alcançaremos as metas propostas com a valorização do estado mais 
preservado do Brasil a partir do financiamento climático para o 

desenvolvimento verde.
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