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Iniciativa BNDES Mata Atlântica

Apresentação de Propostas
18 de maio a 1 de julho de 2009
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O que é

• Financiamento de projetos de 
reflorestamento de matas ciliares e 
unidades de conservação

• No bioma Mata Atlântica
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Objetivos

• Lei n°11.428, de 22.12.2006 – Lei da Mata Atlântica : o 
poder público fomentará o enriquecimento ecológico do 
Bioma Mata Atlântica, bem como seu plantio e 
reflorestamento com espécies nativas

• conscientização pública a respeito da importância da 
conservação e reflorestamento com espécies nativas do 
Bioma Mata Atlântica

• o seqüestro de gás carbônico, contribuição para a 
mitigação do efeito estufa

• a adoção de políticas virtuosas nas bacias hidrográficas
• a promoção de iniciativas similares
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Área

• A área de cada por projeto deve ser de no 
mínimo 50 hectares e no máximo 500 
hectares.



5

Outras especificações

• Manutenção: 4 anos
• Mão de obra: pelo menos 20% recrutados 

na população de baixa renda do entorno 
do projeto

• Planejamento, documentação, 
acompanhamento e avaliação (site, 
fotografias)

• Créditos de carbono são do BNDES
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Proponentes

• Matas ciliares
– pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos
• Capacidade técnica, gerencial e organizacional
• Experiência comprovada em reflorestamento de 

nativas ou preservação ambiental

• Unidades de conservação
– pessoa jurídica de direito público interno
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Critérios de avaliação

• capacidade técnica, gerencial e organizacional do 
proponente, consideradas especialmente a comprovada 
experiência do proponente em projetos análogos, bem 
como a experiência de sua equipe técnica;

• custo por hectare a reflorestar, compreendendo todos os 
custos do projeto;

• clareza, viabilidade e consistência do projeto 
apresentado, bem como adequação aos objetivos 
propostos;

• impacto social favorável, incluído o treinamento de 
trabalhadores e integração ou interseção com projetos 
ou políticas patrocinadas pelo Poder Público;

• importância ecológica do sítio do reflorestamento
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Autorização do órgão ambiental

• Nos termos da legislação ambiental vigente, 
será exigida, conforme aplicável, autorização do 
órgão ambiental competente, para o projeto de 
reflorestamento

• Resolução do Conama dispensa de autorização 
prévia a restauração de matas ciliares

• Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo 
dispõem-se a fornecer manifestação técnica ao 
BNDES
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Sinergia com o Fundo Amazônia

• O modelo de captação e seleção de 
projetos utilizado na Iniciativa BNDES 
Mata Atlântica, com financiamento não 
reembolsável do Fundo Social, servirá de 
aprendizado para iniciativas semelhantes 
no bioma amazônico, com financiamento 
não reembolsável do Fundo Amazônia

• Este tipo de projeto enquadra-se no tema 
Áreas Protegidas
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Processo de enquadramento e análise

• Consultas prévias
– Recepção pelo DEPRI
– Avaliação pelo GT Socioambiental
– Enquadramento pelo Comitê de 

Enquadramento e Crédito – CEC
– Análise pelo DEFAM

• Roteiro no site do BNDES
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Eduardo Canepa elc@bndes.gov.br
Raul Andrade randrade@bndes.gov.br

www.bndes.gov.br

mataatlantica@bndes.gov.br


