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The State of Maranhão is a federa-
tive unit of Brazil, located in a 
region where three biomes meet 

- Amazon, Cerrado and Caatinga. The 
Legal Amazon has natural wealth, scenic 
beauty and a great diversity of ecosystems, 
in addition to its vast cultural diversity.

The State owns 6,217,877 ha of forest types 
(such as forest, forest transition and forested 
savannah), which originally covered an area 
of 18,579,350 ha. The Amazon biome in 
Maranhão is covered by 2,552,297 hectares 
of remaining forest types (which represents 
23.02% of the biome in Maranhão and 0.61% 
of the biome in Brazil) from an original 
coverage of 9,808,134 hectares. The Cerrado 
biome in the State is covered by 3,665,580 
hectares of forest types remaining from 
an original coverage of 8,771,217 hectares, 

which represents 17.28% of the biome in 
Maranhão and 1.8% of the biome in Brazil.

Currently, Maranhão manages fifteen conser-
vation units, which covers around 7 million 
hectares – approximately 23% of the State’s 
territory. Among the state UCs (Conservation 
Units), three have international recognition 
as Ramsar Sites (wetlands of international 
importance), recognized at the 11th Confer-
ence of the Parties to the Convention on 
Biological Diversity – CBD in decision XI/17.

Several programs, plans and actions 
implemented in the state contribute to 
environmental protection, especially to 
mitigate the causes of deforestation. For 
example, stand out the following: the insti-
tution of the Environmental Protection 
Code and the creation of the Environmental 
State System and the proper use of natural 

resources in the State of Maranhão through 
State Law No. 5.405 of April 8, 1992; the 
Forest and Biodiversity Protection Policy 
in the State of Maranhão established by 
State Law No. 8.528/2006; the regulation of 
Environmental Compensation in the State of 
Maranhão through State Law No. 9.412/2011; 
the institution of the State System of Conser-
vation Units of Maranhão – SUAC (Law No. 
9.413/2011); the creation of program “Maran-
hão Verde” (State Law No. 10.595/2017), 
established to promote and develop projects 
which aims to support environmental 
conservation and recovery; the creation 
of program “Young Environmental Agent” 
(State Law No. 11.425/2021), which aims 
to promote the social and environmental 
inclusion of young people from Maran-
hão by encouraging their participation in 
sustainable socio-environmental projects.
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O Estado do Maranhão é uma unidade federativa do Brasil, localizado em uma região de 
 encontro de três biomas - Amazônia, Cerrado e Caatinga. A Amazônia Legal possui riquezas 
naturais, belezas cênicas e uma grande diversidade de ecossistemas, além de sua vasta plurali-
dade cultural.  

O Estado é detentor de 6.217.877 hectares de tipos florestais (floresta, transição florestal e 
savana florestada), os quais originalmente cobriam uma área de 18.579.350 hectares. O bioma 
Amazônico no Maranhão é coberto por 2.552.297 hectares de tipos florestais remanescentes 
(representa 23,02% do bioma no Maranhão e 0,61% do bioma no Brasil) de uma cobertura 
original de 9.808.134 hectares. Já o bioma cerrado no Estado é coberto por 3.665.580 hectares 
de tipos florestais remanescentes de uma cobertura original de 8.771.217 hectares, o que repre-
senta 17,28% do bioma no Maranhão e 1,8% do bioma no Brasil. 

Atualmente, o Maranhão realiza a gestão de quinze unidades de conservação, que abran-
gem em torno de 7 milhões de hectares – aproximadamente 23% do território estadual. Dentre 
as UCs (Unidades de Conservação) estaduais, três possuem reconhecimento internacional 
como Sítios Ramsar (zonas úmidas de importância internacional), por meio da decisão XI/17 
da 11ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB. 

Diversos programas, planos e ações implementadas no estado contribuem para a preser-
vação do meio ambiente, sobretudo para mitigar as causas do desmatamento. Destacamse, por 
exemplo: a instituição do Código de Proteção de Meio Ambiente e criação do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e o uso adequado dos recursos naturais do Estado do Maranhão por meio 
da Lei Estadual nº 5.405 de 08 de abril de 1992; a Política Florestal e de Proteção à Biodivers-
idade no Estado do Maranhão instituída pela Lei Estadual nº 8.528/2006; a regulamentação da 
Compensação Ambiental no Estado do Maranhão através da Lei Estadual nº 9.412/2011; a insti-
tuição do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza do Maranhão – SEUC (Lei 
nº 9.413/2011); a criação do Programa Maranhão Verde (Lei Ordinária Estadual nº 10.595/2017), 
destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e recuperação 
ambiental; a criação do Programa Agente Jovem Ambiental (Lei Estadual nº 11.425/2021), que 
tem por finalidade promover a inclusão social e ambiental de jovens maranhenses por meio do 
estímulo à participação em projetos socioambientais sustentáveis.

The national and international poli-
tical agenda has been gradually 
improving when it comes to the 

development of an incentive structure 
for the implementation of REDD+ poli-
cies and others alike, in which the main 
scope is the protection of biodiversity and 
promotion of a sustainable development.

It is important to highlight that the State of 
Maranhão has a commendable institutional 
trajectory when it comes to environmental 
matters, with the continuous conception of 
fundamental regulatory frameworks and 
the structuring of several public policies. 
Since 2019 the State has been providing 
its best efforts to implement its REDD+ 
policy, as well as the Environmental Assets 
Management and Payments for Environ-
mental Services (PES), which are called in 
the jurisdictional system of REDD+ and PES.

The State has characteristics that qualifies 
it to seek such incentives. In addition to its 
biome and the vast extension of remain-

ing native vegetation within its territory, 
deforestation reduction rates between 
2010 and 2018 avoided the emission of 
242 million tons of CO2, when compared 
to the average between 2000 and 2010.

On October 27, 2021, Bill 300/2021 was 
approved by the Legislative Assembly of 
the State of Maranhão, aiming to institute 
an environmental policy that regards the 
following goals: reducing greenhouse gas 
emissions from deforestation and forest 
degradation; conservation of stocks of 
forest carbon; sustainable forest manage-
ment and increasing forest carbon stocks; 
management of environmental assets 
and of the Payment for Environmental 
Services (PES) in the State of Maranhão.

Even though that are still large challenges 
to overcome regarding the improvement 
of environmental governance functions, 
such initiative institutes and provides the 
instruments for the Government, along with 
society and other players, to implement 
mitigation and adaptation actions regard-
ing climate change with legal certainty, 
as well as to develop green businesses.

Furthermore, it highlights that the State 
of Maranhão, in the wake of the great 
powers of the world, agrees with the neces-
sary transformations in the economy 
and is committed to contribute to reduc-
ing greenhouse gas emissions. For that 
reason, the reinstatement of the Climate 
Change Forum in Maranhão was encour-
aged and supported in order to strengthen 
governance and social engagement in 
discussions regarding climate policies.
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A pauta política nacional e internacional vem apresentando gradativos avanços no 
sentido de desenvolver uma estrutura de incentivos para a implementação de políticas de 
REDD+ e congêneres, cujo escopo precípuo é a conservação da biodiversidade e promo-
ção do desenvolvimento sustentável. 

Nesse contexto, o Estado do Maranhão, que possui uma trajetória institucional 
louvável em matéria ambiental, com a contínua concepção de marcos regulatórios funda-
mentais e estruturação de diversas políticas públicas, vem envidando, desde 2019, os 
melhores esforços para a implementação de sua política de REDD+, de Gestão dos Ativos 
Ambientais e de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), denominada sistema jurisdi-
cional de REDD+ e PSA. 

O estado apresenta características que o qualificam para buscar tais incentivos. 
Além do seu bioma e da vasta extensão de vegetação nativa remanescente, as taxas de 
redução do desmatamento entre 2010 e 2018 evitaram a emissão de 242 milhões de tone-
ladas de CO2, em relação à média entre 2000 e 2010. 

O Projeto de Lei 300/2021, aprovado no último dia 27 de outubro, pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, *institui a política de redução das emissões de gases 
de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, da conservação 
dos estoques de carbono florestal, do manejo sustentável de florestas e do aumento de 
estoques de carbono florestal, da gestão dos ativos ambientais e do Pagamento por Servi-
ços Ambientais do Estado do Maranhão.

A iniciativa em voga, concebida em atenção ao fato de que permanecem grandes 
desafios a serem superados no que se refere ao aperfeiçoamento das funções da gover-
nança ambiental institui e prevê os instrumentos para que o Poder Público, junto com a 
sociedade e demais players, possam, com segurança jurídica, implantar ações de mitiga-
ção e adaptação à mudança do clima e desenvolver negócios verdes. 

Ademais, sinaliza o Estado do Maranhão que, na esteira de grandes potências 
mundiais, está de acordo com as transformações necessárias na economia e que está 
empenhado em contribuir para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Neste 
sentido, foi incentivada e apoiada a reativação do Fórum Maranhense de Mudança Climá-
tica para fortalecer a governança e participação social nas discussões em torno das 
políticas de clima.

Maranhão Parcerias S/A - MAPA is 
a mixed capital company estab-
lished as a corporation through 

Law No. 11.000 of April 2, 2019 (amended 
by Laws No. 11.140 of October 23, 2019 
and 11.389 of December 21, 2020), which 
aims to promote the economic and social 
development of the State of Maranhão, 
through the management, execution of 
projects and provision of services in part-
nership with private finance initiatives.

MAPA’s lines of action focus on the devel-
opment of the following areas: Real Estate 
Business areas (management of real estate, 
roads, condominiums and rotating parking 
lots, and Maranhão’s Real Estate Fund - FEI); 
Public Business and Partnerships (negotia-
tion of strategic partnerships according to 
business opportunities, management of the 
Guarantee Fund for Public-Private Partner-
ships of the State of Maranhão – FGP, with 
allocation of resources from the State Partic-
ipation Fund – FPE); Provision of general 
services in several areas (such as cleaning, 
surveillance, engineering, IT, management 
of public contracts, among others). 
Besides, it also explores the state lottery 
service, according to its specific legislation.

The Government of the State of Maranhão 
delegated to MAPA the role of Agency for 
Market, Development and Financial Manage-
ment, which aims to manage and dispose of 
the assets and credits resulted from environ-
mental services and products, as well as the 
reduction of emissions from deforestation 
and degradation (REDD+) emerged from 
programs, subprograms, plans and projects, 
especially from the creation of financial, 

economic and green investment arrange-
ments and the development of strategies 
aimed at mobilizing and attracting financial 
resources and investments. As an Agency for 
Commercialization, Markets, Development 
and Financial Management, MAPA will lead 
the financial arrangement arising from the 
Jurisdictional System of REDD+ and PSA of 
the State of Maranhão, based on adminis-
trative efficiency and on the precepts of the 
control bodies established by Federal Law 
no. 13.303/2016, as well as Federal Law No. 
6.385/1976 that rules the securities market.

The process of management and disposal of 
environmental assets to be implemented by 
MAPA will adopt governance mechanisms, 
instances and practices, striving for timely 
and innovative solutions, according to the 
purposes, goals, principles, normative system 
and guidelines of the Jurisdictional System 
of REDD+ and PSA of the State of Maranhão.

With regard to potential negotiations related 
to the carbon regulatory market, MAPA 
will have all the necessary authorization 
for transactions and sales, both of vintage 
credits and credits generated in the future.

REDD+
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Agreement on Technical Cooperation between Maranhão Parcerias S/A – MAPA and the 
Amazon Environmental Research Institute – IPAM: the Amazon Researches Institute - 
IPAM developed activities of notorious relevance on environmental matters, including its 
contribution to technical and legal advances in the State of Maranhão regarding the Project 
“Valuing the Environmental Assets in Maranhão: Jurisdictional System for Emission Reduc-
tion from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)” (see State Decree No. 34.916 of 
June 4, 2019). That being considered, the agreement was signed between the parties, aiming 
the strategic-organizational, legal-operational, flows and practices improvement and the 
consequent maximization of MAPA’s efficiency levels to potentially function as a financial 
mechanism in policies, programs and actions involving the Reduction of Greenhouse Gas 
Emissions from Deforestation and of Forest Degradation, Protection of Forest Carbon Stocks, 
Sustainable Forest Management and Increase of Forest Carbon Stocks (REDD+), Environ-
mental Assets Management, Payment for Environmental Services (PES) and similar others.

Structuring the Expression of Interest Procedure (EIP): through its attributions established by 
State Law No. 11.000 of April 2, 2019 and in accordance with State Decree No. 32.355 of November 
9, 2016, MAPA is structuring the Expression of Interest Procedure (EIP), which will be a public 
call for individuals and legal entities interested in submitting studies to MAPA and the Govern-
ment of the State of Maranhão, for the development and operation of the company as a financial 
mechanism for the REDD+ policy, in order to provide training to the company and make its opera-
tion sustainable and adequate to international guideline, giving rise to the demands of carbon 
credits, payment for environmental services and REDD+. It should be noted that MAPA has the 
power to provide its consulting and operating service for other bodies of the Republic, which 
should be considered by the interested parties, who should also think about structuring the 
company so that it can function as a financial mechanism reference for all of Brazil. Thus, MAPA 
seeks to align itself with market practices and, finally, to act as an agent for green businesses.

A Maranhão Parcerias S/A - MAPA é uma empresa de economia mista constituída 
como uma corporação, instituída pela Lei nº 11.000, de 02 de abril de 2019 (alterada pelas 
Leis nº 11.140 de 23 de outubro de 2019 e 11.389 de 21 de dezembro de 2020), cujo objetivo 
é promover o desenvolvimento econômico e social do estado do Maranhão, por meio da 
gestão, execução de projetos e prestação de serviços em parceria com a iniciativa privada. 

Os eixos de atuação da MAPA concentram-se no desenvolvimento das áreas de 
Negócios Imobiliários (administração de bens imóveis, estradas, condomínios e esta-
cionamentos rotativos, gestão e administração do Fundo Estadual Imobiliário – FEI), 
Negócios Públicos e Parcerias (realização de parcerias estratégicas, a partir de oportuni-
dade de negócios, gestão do Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas do Estado 
do Maranhão – FGP, com destinação de recursos do Fundo de Participação dos Estados 
– FPE), Prestação de Serviços (áreas de conservação, limpeza, asseio, higienização, vigi-
lância, portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários e terceirizados, obras e 
serviços de engenharia, serviços de impressão, informática e Tecnologia da Informação 
(TI), gestão e acompanhamento de contratos administrativos). Além de explorar o serviço 
de loteria estadual, nos termos da legislação específica. 

O Governo do Estado do Maranhão delegou à MAPA a função de Agência de Mercado, 
Fomento e Gestão Financeira com o objetivo de administrar e dispor de ativos e créditos 
resultantes de serviços e produtos ambientais e reduzir as emissões do desmatamento e 
degradação (REDD+) oriundos de programas, subprogramas, planos e projetos, especial-
mente a partir da criação de arranjos financeiros, econômicos e de investimentos verdes 
e desenvolvimento de estratégias voltadas à mobilização e captação de recursos financei-
ros e investimentos. 

A MAPA, enquanto Órgão de Comercialização, Mercados, Fomento e de Gestão 
Financeira, conduzirá o arranjo financeiro do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do 
Estado do Maranhão, pautando-se na eficiência administrativa e nos preceitos dos órgãos 
de controle estabelecidos pela Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), assim como a 
Lei Federal nº 6.385/1976 que trata sobre o mercado de valores mobiliários. 

O processo de gestão e alienação de ativos ambientais a ser implementado pela 
MAPA, adotará mecanismos, instâncias e práticas de governança, primando-se por solu-
ções tempestivas e inovadoras, convergentes com as finalidades, objetivos, princípios, 
sistema normativo e diretrizes do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 
Maranhão. 

No que se refere às potenciais negociações em relação ao mercado regulador de 
carbono, a MAPA terá toda a alcunha necessária para as transações e vendas, tanto de 
créditos vintage, quanto créditos gerados no futuro.

MAPA
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Acordo de Cooperação Técnica entre a Maranhão Parcerias S/A – MAPA e o Insti-
tuto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM: considerando a notória relevância 
das atividades desenvolvidas pelo Instituto de Pesquisas da Amazônia - IPAM em matéria 
ambiental, inclusive sua contribuição para os avanços técnicos e jurídicos do Estado do 
Maranhão no âmbito do Projeto “Valorizando o Ativo Ambiental no Maranhão: Sistema 
Jurisdicional de Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+)”, 
vide Decreto Estadual nº 34.916, de 04 de junho de 2019, fora firmado o termo, visando o 
aprimoramento estratégico-organizacional, jurídico-operacional e de fluxos e práticas e a 
conseguinte maximização dos níveis de eficiência da MAPA para potencialmente funcio-
nar como mecanismo financeiro em políticas, programas e ações envolvendo Redução 
das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação 
Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Flores-
tas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+), Gestão de Ativos Ambientais, 
de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e congêneres. 

Estruturação de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI): a MAPA, atra-
vés das suas atribuições definidas pela Lei Estadual nº 11.000, de 02 de abril de 2019, e de 
acordo com o Decreto Estadual nº 32.355, de 9 de novembro de 2016, está estruturando 
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), que será um chamamento público 
de pessoas físicas e jurídicas interessadas em apresentação de estudos à MAPA e ao 
Governo do Estado do Maranhão, para desenvolvimento e operação da empresa enquanto 
mecanismo financeiro da política de REDD+, a fim de capacitar a empresa e tornar sua 
operação sustentável e adequada às práticas internacionais, dando vazão às demandas de 
crédito de carbono, pagamento por serviços ambientais e REDD+. Frise-se que a MAPA 
tem o condão de exercer suas funções de consultoria e operação para os demais entes da 
República, o que deverá ser considerado pelas interessadas, que deverão também pensar 
na estruturação da empresa a fim de que possa funcionar como um mecanismo finan-
ceiro de referência para todo o Brasil. Assim, a MAPA busca alinhar-se com as práticas de 
mercado e, por fim, figurar como agente de negócios verdes.

PROVIDÊNCIAS EM 
ANDAMENTO
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@maranhaoparcerias

@mapa.oficial

@mapa_oficial

GovernoMA
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Rua da Estrela, 473, Centro (Praia Grande)
São Luís - MA CEP: 65010-20

mapa.ma.gov.br


