
 

REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL 

DA OPERAÇÃO ARCO VERDE 
19/02/10, das 09H00 às 12H00, no CENSIPAM 

 

 

A reunião foi aberta. Os objetivos a serem alcançados:  

1) análise para tomada de decisão quanto aos investimentos/ações estratégicas para os 

43 municípios (seleção de, no máximo, 20 ações estratégicas); e  

2) validação da metodologia utilizada para analisar o município de Marabá e 

apresentação dos resultados obtidos, de modo a replicá-la na análise dos outros 17 

municípios emblemáticos. 

 

Há diferenças entre as duas abordagens, sendo que para os municípios emblemáticos é 

fundamental a implementação integrada das ações do governo federal. 

 

Para o objetivo 1) analisou-se uma planilha elaborada com base nas agendas de 

compromisso dos órgãos federais, referente às ações para os 43 municípios da Operação 

Arco Verde (OAV), com o objetivo de selecionar 20 ações. O MDA/SAF, fez uma proposta 

de 10 ações para o conjunto de ações estratégicas, que foi aceita pelo Comitê, pois refletia o 

conjunto principal de ações do governo federal. São elas: 

 

1.Regularização Fundiária/Rota Verde 

2.Assistência Técnica 

3.Crédito Pronaf 

4.Cartão Verde 

5.Geração e disponibilização de tecnologias 

6.Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar 

7.Fortalecimento da Gestão Ambiental/CAR 

8.Cadeias de Produto da Sociobiodiversidade 

9.Programa de Mudas e Viveiros (capacitação para coleta de sementes, banco de sementes 

etc.)  

10.Planos de Manejo Florestal 

 

Foi solicitado que fosse adicionada ao conjunto de 10 ações a Pesca e Aqüicultura, e o 

Comitê solicitou ainda que fosse incluída a implementação do Programa de Recuperação de 

áreas Degradadas na Amazônia (PRADAM), da Secretaria de Desenvolvimento 

Agropecuário e Cooperativismo (SDC) do MAPA. 

Portanto, foram incluídas na relação as seguintes ações: 

 

11. Aquicultura e pesca 



12. PRADAM  

 

Das doze ações elencadas, apenas aquela referente às Sementes, Mudas e Viveiros está 

sendo construída. As outras já fazem parte de políticas que vêm sendo implementadas. 

 

Em relação ao  objetivo 2), de modo a recordar os encaminhamentos das reuniões 

anteriores, foram listados por meio de data-show os outros 17 municípios considerados 

emblemáticos, dentre os 43 que participam da Operação Arco Verde: além de Marabá, mais 

seis no Pará - Novo Progresso, Novo Repartimento, Pacajá, Paragominas, São Félix do 

Xingu, Tailândia; seis no Mato Grosso - Alta Floresta, Juina, Peixoto de Azevedo, Nova 

Ubiratã, Confresa, Marcelândia; dois em Rondônia - Machadinho D´Oeste e Porto Velho; 

em Roraima, Mucajaí; no Amazonas, Lábrea; e no Maranhão, Amarante. 

Dos 18 municípios emblemáticos, foram selecionados seis considerados mais fáceis de 

trabalhar (critérios: têm terras federais, têm assentamentos, têm institucionalidade), de 

modo a fazer o exercício do trabalho integrado. São eles: Marabá, Paragominas, Peixoto de 

Azevedo, Juina, Lábrea, Machadinho D´Oeste.  

 

Seria melhor centrar esforços no município de Marabá e não trabalhar os seis municípios 

simultaneamente. Conforme as ações forem sendo agilizadas e implementadas em Marabá, 

serão trabalhados na seqüência os municípios de Juina/MT e Machadinho/RO (definidos 

pelo Comitê).  

 

Na seqüência, foi apresentado a proposta do Grupo de Trabalho que se reuniu na CONAB 

dia 12/02/10 para pensar em uma metodologia de trabalho para Marabá, composto pelos 

órgãos MDA/SAF, MDA/Terra Legal, MAPA, MPA, MMA, INCRA, CONAB, 

EMBRAPA e SIPAM. A proposta utilizou como base um documento chamado 

SUBSÍDIOS PARA FORMULAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO ARCO VERDE EM MARABÁ (em 

anexo), que destacava como “Cardápio Mínimo” para a região o desenvolvimento da cadeia 

produtiva da bovinocultura de leite e carne, aquicultura, arroz, feijão, milho (no âmbito dos 

sistemas agroflorestais - SAFs). 

 

O Comitê Gestor avaliou e definiu que, para o município de Marabá, serão trabalhados três 

eixos considerados importantes para o desenvolvimento da região: 

1) Florestas energéticas/madeira para siderurgia – silvicultura, lavoura-pecuária e SAF.  

Este eixo será liderado pela Casa Civil, e inclui EMBRAPA, MMA, MDIC, BB. 

2) SAFs (alimentos e energéticos) para assentamentos e médios produtores. Este eixo 

será liderado pelo MDA e INCRA, e inclui CONAB e EMBRAPA. 

3) Bovinocultura de leite e corte (boas práticas para pecuária de corte de nova geração, 

eficiência, autocertificação, selo próprio). Este eixo será liderado pelo MAPA, e 

inclui EMBRAPA, MMA e MDA e CONAB. 

 

  

Foram retirados os seguintes encaminhamentos: 

 

Encaminhamentos para eixo 1: 

- Casa Civil fará contato com MDIC para siderurgia verde. 



- Fazer articulação para remodelar linha de crédito para SAF, floresta energética e 

iLPF. 

 

Encaminhamentos para eixo 2: 

- INCRA, MDA e CONAB vão se reunir para reorientar as ações que já estão em 

curso. 

 

Encaminhamentos para eixo 3: 

- MDA vai contatar responsável pelo GT da pecuária sustentável para identificar 

demandas do setor (para subsidiar reunião dia 03 – ver abaixo).  

 

Outros encaminhamentos para Marabá: 

- Agendar reunião dia 03/03 em Marabá, às 08h00 (aproveitando o evento da OAV, 

que começa às 10h00), com prefeitura, secretário da agricultura, governo do 

estado (Secretário de Meio Ambiente, que é o coordenador estadual da OAV, e 

Secretário da Agricultura) e OAV (Casa Civil, MAPA, MMA, Embrapa), com o 

objetivo de fazer prestação de contas das ações das agendas de compromisso e 

validação dos 3 eixos produtivos elencados acima. 

- Agendar reunião com BB e Banco da Amazônia no dia 03 à tarde. 

- SIPAM fará mapas de localização das atividades e projetos, além de 

acessibilidade, para subsidiar a discussão do dia 03. 

 

Perguntas para Marabá:  

- Quem são os atores que podem se integrar ao processo? Vale e Fundação Vale 

(já se dispôs a fazer investimento nos 43 municípios da OAV), governo do 

estado (Ideflor etc.), guzeiras..... 

- Como os programas e políticas existentes dialogam com os 3 eixos? 

 

Encaminhamentos para os próximos municípios: 

 - Agendar reunião do GT e trabalhar os municípios de Juina/MT e Machadinho 

D´Oeste/RO. 

 



   

 

 

 

 

     1. INTRODUÇÃO 

 

 2. O PROJETO DE ARRANJO PRODUTIVO  

 

2.1. A Nova Agricultura e a Multifuncionalidade (EMBRAPA) 

2.2 Diagnóstico da Região 

         Potencialidades da Região – serão considerados três eixos 
produtivos:  

- Florestas energéticas/madeira para siderurgia – silvicultura, 
lavoura-pecuária e SAF 

- SAFs (alimentos e energéticos) para assentamentos e 
médios 

- bovinocultura de leite e corte (boas práticas para pecuária de 
corte de nova geração, eficiência..., auto certificação? Selo 
próprio...) 

 

2.3. Concepção do Projeto  

Público-alvo: assentados e clientes do Terra Legal; produtores de 
madeira para siderurgia (médios, grandes?) 

        2.3.1. Agrobio Diversidade (INCRA) 

        2.3.2. Rota Verde (MDA)     

2.4.Localização dos Projetos (SIPAM) 

     PROJETO PILOTO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA AGRICOLA 
SUSTENTAVEL NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. 

 

 SUBSÍDIOS PARA FORMULAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE 
ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO ARCO 

VERDE EM MARABÁ 

  

 



2.5.Acessibilidade do Empreendimento (SIPAM) 

2.6. Principais gargalos 

 

         3. APOIO AOS PROGRAMAS ÂNCORAS 

            

           3.1. Capacitação (Compartilhamento de ações entre produtores) 
(MAPA,    

           3.2. Regularização da Terra (MAPA\MDA) 

           3.3.Pesquisa Agropecuária(EMBRAPA) 

           3.4. Assistência Técnica e Extensão Rural (MDA) 

           3.5. Financiamento (MDA, BB, BASA, BNDES)   

           3.6. Comercialização para Agricultura Familiar (CONAB) 

           3.7. Apoio Operacional: Transporte e Armazenagem (CONAB) 

   3.8. Cartão Verde (INCRA) 

 

 

    4.  PLANO OPERACIONAL 

Estimativa da Produção 

Dimensionamento do Número de Estabelecimentos 

Área de Abrangência do Arranjo Produtivo 

Localização da Planta de Transformação 

Implantação do Sistema Produtivo 

Plantio Consorciado 

Suporte Operacional 

Pesquisa e Desenvolvimento do Produto 

Assistência Técnica 

Programação de Suprimento ao Mercado 

 

5.  RESUMO DOS RECURSOS FINANCEIROS E FONTES 

Orçamentação de Custos e Receitas 

Resumo dos Custos 

Cronograma de Desembolso 



Fontes de Recursos 

 

6.  ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Taxa de Retorno Financeira 

Fluxo do Recuperação do Capital 

Análise Econômica 

Análise Benefício-Custo 

 

 

 


