
Veja a situação do Programa Mudanças 
Climáticas, que tem entre suas metas 

ampliar a capacidade de monitoramento 
do desmatamento na Amazônia Legal.

Ele é executado pelos Ministérios do Meio 
Ambiente (MMA) e da Ciência e Tecnologia 

(MCTI) e pelo Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima (FNMC).

O ano de 2019 ficará marcado pelas imagens da floresta amazônica ardendo em chamas. No total, foram 
9.762 km2 de floresta derrubada. O maior índice de desmatamento em 11 anos!

Novembro de 2019

Desmonte do orçamento público e o 
aumento das queimadas e desmatamento 
na Amazônia 

www.inesc.org.br 

E em 11 meses 
do atual governo...

Dos R$ 3,27 bilhões 
autorizados, somente R$ 2 
bilhões foram executados.

Para 2020, a situação é ainda 
mais grave: o orçamento 

previsto é de R$ 2,7 bilhões. 
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Programa Mudanças Climáticas
Dados de execução até 26 de novembro de 2019
(valores em milhões de reais correntes corrigidos pelo IPCA)

Fonte: SIGA Brasil

Despesa executada
PLOA 2020

Dotação inicial 
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Em 2019, dos R$ 446 milhões autorizados no programa, foram gastos até 26 de novembro
apenas 9% ou R$ 40 milhões. Nenhum centavo do FNMC foi aplicado até esta data.

6.207

Orçamento cai, desmatamento sobe
Dados de agosto a agosto de cada ano.v
(valores correntes corrigidos pelo IPCA)

Ministério do Meio Ambiente (Orçamento autorizado)

Fonte: Prodes e SIGA Brasil
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As soluções para o 
problema do 

desmatamento e 
queimadas já existem, 

mas dependem do 
orçamento público que 

está sendo 
desmontado!  

O Inesc é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, não partidária e com sede em Brasília. Há 40 anos 
atuamos politicamente junto a organizações parceiras da sociedade civil e movimentos sociais para ter voz nos 
espaços nacionais e internacionais de discussão de políticas públicas e direitos humanos, sempre de olho no 
orçamento público. Acreditamos que entender e interpretar esse orçamento é peça fundamental para promover e 
fortalecer a cidadania, e garantir os direitos a todos cidadãos e cidadãs.

Contato: 
Alessandra Cardoso (assessora) – alessandra@inesc.org.br
Comunicação (imprensa) - comunicacao@inesc.org.br

Ampliar o orçamento socioambiental e 
destinar recursos a este novo Programa.

NO PLOA2 2020

Aprovar emenda que cria o Programa 
“Prevenção e controle do desmatamento e 
dos incêndios nos biomas" com o objetivo 
de reduzir o desmatamento e os incêndios  

e aperfeiçoar o controle ambiental.

NO PPA1 2020/2023

CAMINHOS PARA RECOMPOR 
O ORÇAMENTO EM 2020

Outra ação importante do Programa de Mudanças Climáticas é a “Políticas e Estratégias de Prevenção e 
Controle do Desmatamento e de Manejo e Recuperação Florestal no Âmbito da União, Estados e 
Municípios”. Neste caso, a situação é ainda pior: em 2019, de um total autorizado de R$ 253 mil, foram 
gastos apenas R$ 15 mil até agora.

Faz parte deste Programa a principal ação orçamentária do Ibama destinada à “Prevenção e Controle 
de Incêndios Florestais”. Seu orçamento encolheu de R$ 62,6 milhões em 2018 para R$ 47 milhões 
no primeiro ano do governo Bolsonaro. Até agora foram gastos apenas R$ 29 milhões. A proposta de 
orçamento do governo para 2020 reduz ainda mais os gastos com esta ação.

@inescoficial
@inescoficial

/ong.inesc

Desmonte do orçamento público e o aumento das queimadas e desmatamento na Amazônia 

Fonte:  Siga Brasil

Despesa executada
PLOA 2020

Autorizado
Ação de Prevenção e 
Controle de Incêncios Florestais
(valores em milhões de reais correntes corrigidos pelo IPCA)
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