
 

 Relatório de Situação 2010
OPERAÇÃO ARCO VERDE



Operação



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2010
OPERAÇÃO ARCO VERDE



Presidência da República
Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva
Vice-Presidente: José Alencar Gomes da Silva

Casa Civil da Presidência da República
Ministro-Chefe:  Carlos Eduardo Esteves Lima

Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM
Diretor-Geral: Rogério Guedes Soares

Ministério do Meio Ambiente - MMA
Ministra: Izabella Mônica Vieira Teixeira

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Presidente: Abelardo Bayma Azevedo

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
Presidente: Rômulo José Fernandes Barreto Mello

Serviço Florestal Brasileiro - SFB
Diretor: Antônio Carlos Hummel

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Ministro: Wagner Gonçalves Rossi

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Presidente: Pedro Antônio Arraes Pereira

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Presidente: Alexandre Magno Franco de Aguiar

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA
Ministro: Guilherme Cassel

Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal – SERFAL 
Secretário: Carlos Mário Guedes de Guedes 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Presidente: Rolf Hackbart

Ministério das Cidades 
Ministro: Marcio Fortes de Almeida 
 
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA
Ministro: Altemir Gregolin

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Presidente: Valdir Moysés Simão 

Banco do Brasil
Presidente: Aldemir Dendine

Banco da Amazônia
Presidente: Abidias José de Souza Júnior

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
Presidente: Paulo Tarcísio Okamotto



Comitê Gestor Nacional da Operação Arco Verde

Casa Civil da Presidência da República:
Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello - Titular
Rogério Guedes Soares - Suplente

Ministério do Meio Ambiente:
Egon Krakhecke - Titular
Paulo Guilherme Francisco Cabral - Suplente

Ministério do Desenvolvimento Agrário:
Adoniram Sanches Peraci - Titular
César José de Oliveira – Suplente

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
Márcio Porto Carreiro - Titular
Fabiana Maldonado - Suplente

Elaboração do Relatório de Situação 2010 da Operação Arco Verde

Fernando Campagnoli - SIPAM
Shirley Cristina dos Santos- SIPAM
Danielle Pereira da Costa - SIPAM
Luiz Rodrigues de Oliveira - MMA 
Paulo Guilherme Cabral - MMA
Sônia Maria Sfair Kinker - MMA
Shirley Helena Mendes da Silva - MMA
Adriana Amaral da Silva- MMA
Mauro Pires - DPCD/MMA
Marcos Rosa - DPCD/MMA
Daniel Guimarães Bolsonaro Penteado - ICMBio
Adriana Mota Gomes de Souza – ICMBio
Lillian Mércia Benevenuto Estrela - ICMBio
Cristina Galvão Alves - SFB
Fabiana Maldonado - MAPA
Minelvina Nascimento Freitas - EMBRAPA
Marcelo Frância Arco Verde- EMBRAPA/RR
Alexandre Gomes- MDA
Márcio Hirata – Programa Terra Legal
Roberto Henrique Prado- INCRA
Alexandre Kirovski - MPA
Tólio Édeo Ribeiro - MDIC
João Pignataro Pereira - MDIC

Projeto Gráfi co e Diagramação:
Daniele Ferretto Schmitt
Fotos:
Bruno Coutinho
Paulo Guilherme Cabral
Marcelo Franco Horta Messias
Alexandre Lantelme Kirovsky





Sumário
APRESENTAÇÃO...............................................................................................................................01

INTRODUÇÃO...................................................................................................................................03

CONTEXTUALIZAÇÃO......................................................................................................................05

           Modo de Atuação...................................................................................................................07

           A Dinâmica do Desmatamento nos Municípios da Operação Arco Verde...........................08

ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO..............................................................................................14

           Monitoramento e Implementação........................................................................................ 15

           Estratégias para a Produção Sustentável..............................................................................59

                 Sistema Agrofl orestais.......................................................................................................60

                 ILPF e Boas Práticas na Pecuária e Recuperação de Áreas Degradadas.........................67

                 Manejo Florestal................................................................................................................71 

                 Florestas Energéticas........................................................................................................73

                 Dendê.................................................................................................................................77

                 Pesca e Aquicultura...........................................................................................................80

                 Assistência Técnica e Extensão Rural...............................................................................83 

                 Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária.............................................85 

                 Capacitação........................................................................................................................87

                 Associativismo e Cooperativismo.....................................................................................88

                 Organização Local.............................................................................................................90

A OPERAÇÃO ARCO VERDE EM NÚMEROS....................................................................................96

OS PRÓXIMOS DESAFIOS DA OPERAÇÃO ARCO VERDE...............................................................100

ANEXOS

           Órgãos Participantes e Equipe Técnica..................................................................................105

           Lista de Siglas Utilizadas.........................................................................................................106

          Agendas de Compromissos dos Municípios da OAV referentes 

           às Ações do Governo Federal e Marco Legal (no CD em anexo)......................................... 108

Sumário



O desmatamento ilegal praticado na Amazônia foi enfrentado pelo governo federal especialmente 

por meio das ações de comando e controle implementadas pela Operação Arco de Fogo, incidindo dire-

tamente no território mais crítico: o Arco do Desmatamento. Esse esforço revelou, no entanto, que para 

preservar a fl oresta no longo prazo seria necessário promover a mudança efetiva e permanente do mo-

delo produtivo predatório vigente nessa região, sendo necessária a atuação integrada e complementar 

de vários órgãos do governo federal, atuando de forma conjunta com as esferas estaduais e municipais. 

Partindo do diagnóstico elaborado sobre esse território, caracterizado pela fraca presença do po-

der público, pelos confl itos fundiários e pela dependência de atividades econômicas predatórias, foi 

articulado um amplo conjunto de alternativas, presentes em várias políticas públicas. Com a coorde-

nação da Casa Civil foram realizados os Mutirões Arco Verde Terra Legal, uma estratégia inédita que in-

tegrava os três níveis de governo e fortalecia a presença organizada de cerca de vinte instituições nos 

43 municípios relacionados em duas Portarias do Ministério do Meio Ambiente, conforme estabelece 

o Decreto 6321/2007, sendo que estes totalizavam mais de 50% do desmatamento ilegal na Amazônia. 

Para a maioria desses municípios foi a primeira oportunidade para receber e apresentar sua realidade 

para um grande grupo de servidores públicos de várias áreas de atuação e que poderiam apoiar no 

propósito de mudança do modelo predatório de produção, ação que todos reconhecem fundamental. 

Essa postura proativa dos agentes governamentais foi valorizada com a presença do 

Presidente da República, dos Governadores de Estado e dos Prefeitos ao ato de abertu-

ra dos Mutirões, outra inovação, reunindo simultaneamente e conectando em tempo real 

os governantes e sociedade em três atos realizados em Rondônia, Mato Grosso e Pará. 

Ao fi nal de 2009, para assegurar a implementação das ações compromissa-

das pelos órgãos federais nos Mutirões, o Presidente Lula reuniu-se com os prefei-

tos e prefeitas dos 43 municípios e assinou o Decreto 7.008, em 12/11/2009, instituin-

do a Operação Arco Verde. Posteriormente, a Casa Civil criou e instalou o Comitê Gestor 

Nacional da Operação, com o objetivo de “promover modelos produtivos sustentáveis nos municí-

pios considerados prioritários para o controle e a redução do desmatamento na Amazônia Legal”.

No transcorrer dos trabalhos dos órgãos federais, o Comitê Gestor estabeleceu uma rotina de 

reuniões para acompanhar e avaliar a situação em que se encontrava a implementação das ações 

relacionadas com os compromissos assumidos. Isso permitiu, além da governança mais efeti-

va dessas ações, estimular a inovação na gestão das políticas públicas, indo além do esforço tra-
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dicionalmente praticado por esses órgãos. A identifi cação da realidade vivenciada nos municípios 

durante os Mutirões serviu de motivação e ampliou o comprometimento de todos os envolvidos. 

Vários exemplos são apresentados neste relatório, demonstrando que os órgãos participan-

tes já atuavam, especifi camente dentro de suas atribuições, com a complexa e diversa realida-

de que envolve a prática ilegal do desmatamento na Amazônia, e que vinha sendo enfrentada 

pelos governos por vários meios. Essa atuação foi potencializada pela Operação Arco Verde.

A redução registrada nas taxas de desmatamento no bioma Amazônia no ano de 2010, decor-

rência direta das medidas de comando e controle e também da implementação de outras ações 

que integram o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Le-

gal, motivou ainda mais os responsáveis pela implementação dos compromissos assumidos. Me-

lhor ainda foi saber que a média da redução do desmatamento verifi cada na maioria dos 43 mu-

nicípios foi maior do que a obtida no bioma Amazônia. Todo esse esforço estava dando certo! 

Sabe-se que a mudança efetiva do modelo produtivo nesses municípios é tarefa para vários 

anos e que requer a contínua participação de várias instituições. Mesmo constatando que os go-

vernos estão presentes nessas regiões, ainda é necessário fortalecer, alinhar e integrar suas ações, 

encorajando os diversos grupos de produtores para que implementem práticas sustentáveis, ga-

rantindo, assim, condições dignas de vida e ao mesmo tempo, a conservação dos recursos natu-

rais desse bioma tão importante para a manutenção da qualidade ambiental do Brasil e do Pla-

neta. Por esse motivo, o País assumiu compromissos voluntários para reduzir suas emissões de 

gases de efeito estufa, sendo o desmatamento um dos principais responsáveis por essas emissões. 

A continuidade da atuação integrada entre as três esferas de governo, acrescida da 

participação efetiva da sociedade, tanto por parte dos diversos grupos de produtores 

que atuam no bioma Amazônia, como também da importante colaboração das organiza-

ções sociais será a garantia da mudança tão almejada. O avanço da Operação Arco Ver-

de, além de contribuir diretamente para reduzir o desmatamento na Amazônia Legal, 

também contribuirá para aprofundar o crescimento econômico com distribuição de renda e sus-

tentabilidade ambiental, ampliando e fortalecendo a participação da sociedade nessas políticas.
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No ano de 2009, quando foram realizados os Mutirões Arco Verde Terra Legal nos 43 municípios prio-

ritários para o controle do desmatamento ilegal no bioma Amazônia, foram realizadas também reuniões 

institucionais com a presença de representantes dos três níveis de governo, que resultou na elaboração de 

uma Agenda de Compromissos para cada um desses municípios. A Agenda é a sistematização das ações 

de competência do governo federal e dos governos estaduais e municipais, compromissos fi rmados para 

a redução do desmatamento.

Este Relatório mostra a situação atual da Operação Arco Verde no tocante à implementação dos com-

promissos assumidos pelos órgãos do governo federal nas Agendas de Compromissos.

Para monitorar de forma precisa o andamento da Operação, as Agendas foram revisadas, o que pos-

sibilitou a identifi cação das convergências entre as ações, e reagrupadas pelos seguintes eixos temáticos: 

Regularização Fundiária; Regularização Ambiental; Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal; Desen-

volvimento de Novas Tecnologias e Arranjos Produtivos Locais; Disponibilização de Mecanismos de Crédi-

to; Capacitação de Gestores Municipais e Atores Locais da Sociedade Civil e; Investimentos no Município e 

Região. Assim foi possível, inclusive, aproximar os órgãos federais que têm ações semelhantes ou comple-

mentares, estimulando a necessária integração e potencializando os resultados das ações.

As ações implementadas ou que estão em processo de implementação estão detalhadas em planilhas 

para cada um dos 43 municípios e disponibilizadas em formato digital, no CD em anexo. Nessas planilhas 

será possível verifi car o estágio da ação e o envolvimento dos órgãos responsáveis.

Mais do que simplesmente registrar o resultado ou o estágio das ações, um importante objetivo deste 

relatório é dar visibilidade às estratégias defi nidas pela Coordenação da Operação Arco Verde, em conjunto 

com os diversos órgãos federais participantes, para o apoio, o fomento e o estímulo às atividades produ-

tivas sustentáveis. Estas estratégias foram defi nidas em diversas reuniões, quando o conjunto de atores 

avaliou, discutiu e, fundamentalmente, buscou os meios necessários para a implementação das suas ações. 

Adicionalmente, com base no estudo da realidade de cada um dos municípios envolvidos, foram identifi ca-

dos os gargalos para o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis consideradas prioritárias e 

com potencial catalisador do desenvolvimento regional.

Entre os avanços iniciais da Operação Arco Verde estão: a priorização da regularização fundiária imple-

mentada por meio do Programa Terra Legal Amazônia; a criação do PRONAF Sustentável para a agricultura 

familiar; a criação do Cartão Verde para os Assentamentos da Reforma Agrária; a decisão de não mais criar 

Projetos de Assentamentos tradicionais na Amazônia; a instalação de quinze agências da Previdência Social 

nos municípios participantes da Operação; a doação aos municípios de patrulhas agrícolas; a contratação 

de 1.450 brigadistas para o combate às queimadas; uma série de capacitações oferecidas para o fortale-
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cimento da gestão ambiental municipal; o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento das 

linhas de crédito para a recuperação de áreas degradadas por meio de sistemas agrofl orestais. 

Além dos avanços citados, este relatório apresenta, de forma detalhada, outras iniciativas implementa-

das e termina com uma refl exão sobre os desafi os futuros da Operação Arco Verde, em face das mudanças 

que certamente ocorrerão como conseqüência das eleições no governo federal e governos estaduais. E 

conclui com a convicção que a mudança já iniciada do atual modelo produtivo praticado nos municípios que 

apresentam as maiores taxas de desmatamento ilegal será um objetivo alcançado, no médio ou longo prazo, 

com a participação efetiva dos governos locais e das organizações da sociedade, tendo os diversos grupos 

de produtores um papel central nesse processo de mudança.

Boa leitura!
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Contextualização
A Operação Arco Verde (OAV) foi idealizada no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção 

e o Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), em decorrência da repercussão 

das ações implementadas pela Operação Arco de Fogo, com o objetivo de ser uma comple-

mentação das ações de Comando e Controle, que são extremamente necessárias, mas não 

sufi cientes para estimular a transição do modelo produtivo regional baseado na produção pre-

datória para um modelo de produção sustentável.

Portanto, em 12 de novembro de 2009, em evento realizado em Brasília, que reuniu os Go-

vernadores Estaduais, os Prefeitos e representantes dos Órgãos Federais, o Presidente da Re-

pública assinou o Decreto nº 7.008, que institucionalizou a OAV com o objetivo primordial de 

promover modelos produtivos sustentáveis nos municípios considerados prioritários para o 

controle e a redução do desmatamento na Amazônia Legal.

A OAV vem sendo implementada de forma integrada e progressiva pelos órgãos do gover-

no federal responsáveis pela execução de ações voltadas para a manutenção da qualidade 

ambiental, regularização fundiária e ambiental, assistência técnica e extensão rural, reforma 

agrária, fi nanciamento, planejamento urbano, desenvolvimento e seguridade sociais, pesqui-

sa, agricultura, pecuária, abastecimento, pesca e aqüicultura, manejo fl orestal, indústria e os 

demais processos produtivos que implicam o uso dos recursos naturais nos municípios prio-

ritários para o controle do desmatamento na Amazônia Legal. A coordenação da Operação 

é da Casa Civil e a Secretaria Executiva é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA).

De acordo com o Art. 2º do Decreto nº 7.008, os municípios prioritários para o controle do 

desmatamento da Amazônia Legal, que devem ser atendidos pela Operação Arco Verde, são 

aqueles listados anualmente por meio de portaria do Ministério do Meio Ambiente, defi nidos 

com base nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 6.321, de 21 de dezembro de 20071 .

A Portaria MMA 28/2008 elencou 36 municípios na Amazônia Legal que atendiam os cri-

térios relacionados quanto à dimensão da área ilegalmente desmatada, e a Portaria 102/2009 

identifi cou mais sete municípios, totalizando 43 municípios relacionados a seguir: Machadinho 

D’Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Nova Mamoré, no estado de Rondônia; Lábrea, no es-

tado do Amazonas; Mucajaí, no estado de Roraima; Altamira, Brasil Novo, Cumaru do Norte, 

Dom Eliseu, Itupiranga, Marabá, Novo Progresso, Novo Repartimento, Pacajá, Paragominas, 

Rondon do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Tailândia, 

Ulianópolis, no estado do Pará; Amarante do Maranhão, no estado do Maranhão; Alta Flores-

ta, Aripuanã, Brasnorte, Colniza, Confresa, Cotriguaçu, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Juara, 

Juína, Marcelândia, Nova Bandeirantes, Nova Ubiratã, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Porto 

dos Gaúchos, Querência, São Félix do Araguaia, Vila Rica e Nova Maringá, no estado do Mato 

Grosso (Figura 1).

 1 A identifi cação das áreas desmatadas é realizada a partir da dinâmica histórica de desmatamento verifi cada pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com base nos seguintes critérios: 1 - área total de fl oresta desmatada; 2 - área total de fl o-
resta desmatada nos últimos três anos; e 3 - aumento da taxa de desmatamento em pelo menos três, dos últimos cinco anos.
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Figura 1. Municípios da Operação Arco Verde. (Fonte: DPCD/MMA 2009)



O processo de integração de políticas para o controle do desmatamento e a mudança do 

modelo produtivo na Amazônia Legal se dá também entre os três níveis de governo (federal, 

estadual e municipal), que seguem uma Agenda de Compromissos elaborada conjuntamente 

para cada um dos 43 municípios prioritários, por ocasião dos Mutirões Arco Verde Terra Legal2  

realizados no ano de 2009.

Essas Agendas de Compromissos relacionam ações de responsabilidade dos governos mu-

nicipal, estadual e federal que, implementadas, devem possibilitar a redução do desmatamen-

to e, consequentemente, a retirada dos municípios da lista daqueles prioritários para o con-

trole do desmatamento na Amazônia Legal. Somente de responsabilidade do governo federal 

foram contabilizadas perto de 3 mil ações e estabelecido um sistema de monitoramento da im-

plementação dessas ações, que será detalhado mais adiante neste relatório. Além disso, como 

resultado geral dos Mutirões, foram realizados mais de 215.000 atendimentos, a emissão de 

mais de 22.200 documentos (carteira de trabalho, identidade, CPF etc.) além de ofi cinas para 

orientação técnica aos produtores rurais, serviços de atendimento à saúde e palestras sobre a 

aplicação de instrumentos de política pública. 
2Antes mesmo da institucionalização da Operação Arco Verde, foram realizados os Mutirões Arco Verde Terra 

Legal nos 43 municípios prioritários, no período de junho a novembro de 2009, como uma estratégia integrada 
de aproximação do governo federal, para intensifi car o canal de comunicação com os estados e esses municípios. 
O objetivo era iniciar um processo de implementação coordenado de ações para estimular atividades produtivas 
sustentáveis, como alternativa ao atual modelo de produção praticado, além da implementação de ações para o 
fortalecimento da cidadania. 

Participaram direta e indiretamente dos Mutirões 20 Instituições Federais (Casa Civil – Censipam, Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos; MMA – IBAMA – ICMBio – SFB; MDA – INCRA; MAPA – EMBRAPA – CONAB – CEPLAC, 
MPA; MDS; MPREVIDÊNCIA – INSS; MJustiça – Funai; Mdefesa – Aeronáutica; MCidades; MME), bancos públicos 
(Banco do Brasil; Banco da Amazônia; Caixa Econômica Federal, BNDES), as equipes dos governos estaduais do 
Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima e Maranhão e dos governos municipais.

O Art. 6º do Decreto que institucionalizou a OAV criou a fi gura do Comitê Gestor Nacio-

nal, para executar, orientar e monitorar a Operação, composto por um representante titular 

e um suplente dos Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com coordenação da Casa Civil da Presidência 

da República. Durante o ano de 2010, o Comitê se reuniu periodicamente para monitorar a 

implementação das ações da OAV, planejar estratégias de atuação para o alcance dos objeti-

vos, resolver entraves e articular o trabalho conjunto e integrado entre os órgãos do governo 

federal. 

Além daqueles já citados, participaram das reuniões do Comitê outros órgãos do gover-

no federal e instituições que têm ações de sua competência nas Agendas de Compromissos: 

Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM-

BRAPA), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Instituto Nacional de Colonização 
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e Reforma Agrária (INCRA), Terra Legal Amazônia, Ministério das Cidades, Sistema de Prote-

ção da Amazônia (SIPAM), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-

cursos Naturais Renováveis (IBAMA), Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Banco do Brasil; Banco 

da Amazônia e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

As despesas decorrentes da implementação dos projetos e ações advêm das dotações or-

çamentárias próprias consignadas anualmente nos orçamentos dos órgãos e entidades envol-

vidos na Operação.

Segundo o Decreto nº 7.008, poderão ser instituídos em nível estadual comitês de articula-

ção integrados por representantes dos órgãos federais e dos governos estaduais e municipais 

convidados pelo colegiado. Entretanto, até o momento não foram criados Comitês de Arti-

culação Estaduais, mas dois municípios da OAV, Porto Velho/RO e Lábrea/AM, por iniciativa 

própria, criaram Comitês Gestores Locais da Operação, experiências que têm sido considera-

das muito positivas para o monitoramento local da implementação das ações das Agendas de 

Compromissos e para a identifi cação de outras ações prioritárias para a contenção e a redução 

do desmatamento. 

O corte raso da fl oresta na Amazônia é monitorado por meio de um sistema considerado 

essencial para a análise de sua dinâmica e o impacto das políticas de prevenção e controle. 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apresenta, desde 1988, a taxa do desfl o-

restamento utilizando o sistema PRODES (Projeto de Monitoramento do Desmatamento da 

Amazônia Brasileira por Satélite). Para auxiliar a fi scalização ambiental pelo IBAMA, o INPE 

também dispõe do sistema DETER (Projeto de Detecção do Desmatamento em Tempo Quase 

Real) que, a cada 15 dias, emite alertas de desmatamento que podem ou não se confi rmar. Am-

bos os sistemas são importantes para o sucesso da estratégia de redução do desmatamento.

A Figura 2 mostra o histórico do desmatamento nos estados da Amazônia Legal no período 

2005-2009, a porcentagem e a área de fl oresta atual.

A DINÂMICA DO DESMATAMENTO                                                                                        
NOS MUNICÍPIOS DA OPERAÇÃO 
                                    ARCO VERDE
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Figura 2. Histórico do Desmatamento nos Estados da Amazônia Legal no Período 2005-2009 e Área 
Atual de Floresta (em km²)

Fonte: PRODES/INPE 2010.
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Desde 2008, no âmbito do PPCDAm, há uma lista de municípios considerados priori-

tários para intervenção, defi nida a cada ano pelo MMA, em acordo com o que dispõe o 

Decreto Federal 6.321, de 21 de dezembro de 2007. Os municípios prioritários são alvos 

tanto de ações destinadas ao controle do desmatamento como daquelas voltadas para 

a transição do modelo de desenvolvimento, como é o caso da Operação Arco Verde. A 

Operação é desenvolvida tendo por base a observância do pacto federativo, pois suas 

medidas pressupõem o completo engajamento da esfera municipal, estadual e federal.

Conforme detalhado anteriormente neste relatório (ver Contextualização), até o 

momento, o MMA publicou duas portarias contendo a lista dos prioritários: uma em 

2008, contendo 36 municípios e a outra em 2009, que acrescentou mais sete muni-

cípios, perfazendo assim 43 municípios. Em 2010, não foi necessária uma nova lista 

em razão da queda do desmatamento, e Paragominas/PA foi excluído porque alcan-

çou todos os critérios de saída. Portanto, atualmente, são 42 os municípios prioritários. 

No Quadro 1 é apresentado o histórico do desmatamento nos anos de 2007, 2008 e 

2009 identifi cados pelo PRODES nos municípios prioritários. Em 2007 (período que vai de 1º 

de agosto de 2006 a 31 de julho de 2007) o desmatamento na Amazônia Legal foi de 11.651 

km2. Foi uma taxa menor do que a registrada no ano anterior (2006), portanto seguia o rit-

mo de queda iniciado em 2005. Contudo, no fi nal do segundo semestre de 2007, os relató-

rios do DETER começaram a apontar uma tendência de aumento do desmatamento, motivo 

que acelerou a adoção de várias medidas governamentais, entre as quais a edição da lista dos 

municípios prioritários, a restrição ao crédito rural para quem não comprovasse regulariza-

ção ambiental e fundiária e o recadastramento dos certifi cados de imóveis rurais pelo INCRA.

No ano de 2008 (isto é, de 1º de agosto de 2007 a julho de 2008), o desmatamen-

to na Amazônia Legal foi de 12.911 km2, o que representou um aumento de 11% so-

bre o período anterior. Caso não fossem tomadas as medidas acima mencionadas, 

muito provavelmente o aumento teria sido maior do que o realmente verifi cado. 

Analisando somente os 36 municípios prioritários da primeira Portaria MMA, o total 

desmatado em 2008 foi de 4.885 km2 (Quadro 1 e Figura 3), ou seja, 364 km² menor que 

aquele apresentado no ano anterior (5.249 km²). A participação dos municípios prioritá-

rios no total desmatado na Amazônia, portanto, teve uma queda de 7% neste período.
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O ano de 2009 apresentou a menor taxa de desmatamento em 21 anos monitorados 

pelo INPE: 7.464 km2. Foi uma redução de 42% em relação ao período anterior. Quanto aos 

43 municípios prioritários, o desmatamento total somou 2.819 km². Se considerarmos o des-

matamento total dos 43 municípios, houve uma redução de 55% em comparação a 2008. Os 

sete municípios incluídos pela Portaria 102/2009 apresentaram o desmatamento total de 

401 km2, ou seja, uma redução de 71% em relação ao período anterior, que foi de 1.406 km2.

O Quadro 1 apresenta mais claramente o signifi cado dos valores absolu-

tos e relativos do desmatamento identifi cado pelo PRODES em cada período:

Quadro 1. Histórico do Desmatamento em 2007, 2008 e 2009, identifi cados pelo PRODES nos  Municípios da OAV

Fonte: PRODES/INPE, disponível em: www.obt.inpe.br/prodes/; e IBGE, 2002 – Área Territorial 
Municipal, disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografi a/default_territ_area.shtm. 
Acesso em novembro de 2010.

PORTARIA MUNICÍPIO DESMAT. 
2007
KM²

DESMAT. 
2008
KM²

VARIAÇÃO 
07/08

DESMAT. 
2009
KM²

VARIAÇÃO 
08/09

Portaria MMA  
Portaria MMA  
28/2008 

MUNICÍPIODes-
Desmatamento 
total nos 36 
municípios  

DESMAT. 

5.249 KM²

DESMAT. 
2008
4.885  KM²

VARIAÇÃO 

07/0-7%

DESMAT. 
2009 VARIAÇÃO 

08/09

Portaria MMA 
102/2009

Desmatamento 
total nos 43 
municípios 

6.291 2.819 -55%
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Fonte: PRODES/INPE. Observação: Os valores do desmatamento aqui representados foram obtidos pelo 
cômputo dos “shapefi le” disponíveis no site do Sistema PRODES: www.inpe.br\prodes.

Figura 3. Variação Anual do Desmatamento nos Municípios da Operação Arco Verde - Período 2002-2009

Dos 43 municípios, 22 apresentaram uma redução acima de 51% em 2009, com desta-

que para Marcelândia/MT, cuja queda foi de 98%: de 178km² em 2008 para 4km² em 2009. 

Dez municípios tiveram uma redução entre 50% e 41%, o que também é representativo. 

Apenas três municípios tiveram aumento real do desmatamento: Altamira, Novo Progres-

so e Brasil Novo, todos no Pará. O caso de Paragominas/PA merece destaque pois ao tem-

po em que realizou o Cadastramento Ambiental Rural em mais de 80% do seu território, 

também tomou medidas para conter o desmatamento, como a assinatura de um Pacto 

Municipal pelo Desmatamento Zero. Contudo, como houve substituição das cenas de sa-

télite por novas mais refi nadas, conforme explicação do INPE, não é possível realizar uma 

comparação exata entre os valores desse município entre o ano de 2009 e os anteriores. 
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Estratégias
DE IMPLEMENTAÇÃO



Para alcançar os objetivos da Operação Arco Verde, de redução do desmatamento nos 

municípios prioritários da Amazônia Legal por meio do apoio, estímulo e fomento a alterna-

tivas produtivas sustentáveis, o Comitê Gestor Nacional propôs a adoção de duas estraté-

gias principais: a priorização pelos órgãos públicos federais da implementação das Agendas 

de Compromissos elaboradas por ocasião dos Mutirões Arco Verde – Terra Legal; e a identi-

fi cação e a promoção de atividades estratégicas para a produção sustentável.

As ações demandadas pelos municípios da OAV ao governo federal e aos governos esta-

duais foram, em sua maioria, ações já previstas no planejamento e no orçamento dos diver-

sos órgãos que os compõem. 

Quanto ao governo federal, foi fundamental para a priorização das Agendas a articulação 

entre os diversos órgãos no âmbito da OAV e o trabalho integrado e complementar, que 

potencializou e acelerou os resultados.

Também foi fundamental para a implementação das Agendas de Compromissos o moni-

toramento contínuo das ações, entendido como a observação e o registro regular das ativi-

dades realizadas ou em processo de realização. O monitoramento, no âmbito da OAV, tem 

sido um processo rotineiro de acúmulo de informações acerca das ações em todos os seus 

aspectos, e a checagem do progresso de sua implementação, ou seja, uma observação siste-

mática e com propósitos bem defi nidos. Uma parte importante do monitoramento é dar re-

torno sobre o projeto aos seus colaboradores, implementadores e benefi ciários. Neste caso, 

a criação deste relatório permitirá que todas as informações reunidas sejam usadas pelos 

três níveis de governo nas tomadas de decisão em prol do alcance dos objetivos comuns

                              MONITORAMENTO E 
                                   IMPLEMENTAÇÃO 
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ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO 

A Portaria CENSIPAM nº 130, de 12 de julho de 2010, instituiu, no âmbito do Centro Gestor 

e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), um Grupo de Trabalho res-

ponsável pelo monitoramento da implementação das ações e metas vinculadas aos órgãos 

federais, estaduais e municipais envolvidos na Operação Arco Verde, que juntamente com o 

Comitê Gestor Nacional defi niu as estratégias de monitoramento. 

Esse Grupo de Trabalho tem monitorado, inicialmente, os compromissos fi rmados pelo 

governo federal junto aos municípios da Operação Arco Verde. A segunda fase desse tra-

balho contará com a continuidade do monitoramento das ações federais e a inclusão das 

ações dos governos estaduais e municipais, visando a integralização das ações, a discussão 

de processos e a solução de entraves, e a busca por um maior índice de efetivação de ações 

que levem ao desenvolvimento regional sustentável.

No monitoramento, os seguintes procedimentos são utilizados:

• Elaboração das Planilhas de Monitoramento e Uniformização da Informação

A partir da Agenda de Compromissos de cada município elaborou-se uma única forma de 

coleta de informações dos órgãos federais (Quadro 2), visando a uniformização da mesma, 

sua qualifi cação quando necessário e o maior detalhamento em relação ao processo/etapas 

e ao andamento da ação por cada órgão responsável. Desta forma, foi criada para cada mu-

nicípio uma planilha de monitoramento.

A coluna Detalhamento refere-se ao compromisso fi rmado pelo órgão federal junto ao 

município e foi preenchida pela equipe de monitoramento com base na Agenda de Com-

promissos do município. Se considerado necessário, o órgão responsável pela ação era cha-

mado para alterar o texto da coluna de modo a qualifi cá-la, melhorando o entendimento e 

visando a objetividade da ação. Solicitou-se que, no caso de a ação ser realizada em várias 

etapas, estas fossem enumeradas na coluna Processos da Ação e os resultados e prazos 

referentes a cada etapa indicados.

O Órgão Responsável pela ação foi identifi cado no momento da elaboração da Agenda 

DETALHAMEN-
TO

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL

PARCEIROS PROCESSOS 
DA AÇÃO

RESULTADO 
ATUAL DA 

AÇÃO

PRAZO

Quadro 2. Modelo da Planilha de Monitoramento
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de Compromisso, durante a reunião institucional realizada durante o Mutirão Arco Verde/

Terra Legal. Já os Parceiros são os órgãos, entidades e outros que efetivamente podem co-

laborar com a implementação da ação, podendo ser incluídos e retirados do referido quadro 

no decorrer da ação. O maior nível de detalhamento foi solicitado, de modo a subsidiar o 

monitoramento efi caz da ação. Em Resultado Atual da Ação consta o status da ação, ou seja, 

informações claras e explicativas sobre a situação atual de sua implementação, não deixando 

de fazer relação entre o detalhamento e o processo da ação. Na coluna Prazo foram inseridos 

os prazos para a conclusão da ação, pois de acordo com o processo da ação pode haver pra-

zos diferenciados para cada etapa. Solicitou-se que, no caso de ações contínuas, a sua forma 

de continuidade fosse detalhada.Foi solicitado também aos órgãos federais que incluíssem na 

planilha informações sobre outras ações desenvolvidas por eles nos municípios da OAV, mas 

que não constavam na Agenda de Compromissos original do município.

• Reuniões de Monitoramento

As reuniões de monitoramento foram convocadas pela Casa Civil e aconteceram entre os 

meses de maio a outubro de 2010. Para a discussão das ações contidas em cada planilha e dos 

resultados a alcançar, os municípios foram divididos em 07 (sete) grupos. Cada reunião de 

monitoramento teve como meta discutir as planilhas de um grupo de municípios (Quadro 3).

Quadro 3. Grupos de Municípios para Monitoramento

PRIMEIRO 
GRUPO

SEGUNDO 
GRUPO

TERCEIRO 
GRUPO

QUARTO 
GRUPO

QUINTO 
GRUPO

SEXTO 
GRUPO

SÉTIMO 
GRUPO

Tailândia Altamira
Novo Reparti-
mento Querência Feliz Natal Brasnorte Cotriguaçu

Machadinho 
D’Oeste

Alta Floresta Nova Ubiratã São Felix do 
Xingu

Juara Nova Maringá Nova Bandei-
rantes

Juína Marcelândia Vila Rica Gaúcha do Norte Paranaíta Dom Eliseu Brasil Novo

Lábrea Amarante do 
Maranhão

Peixoto de 
Azevedo

Nova Mamoré Porto dos 
Gaúchos

Aripuanã Colniza

Novo Progresso Mucajaí Pacajá
São Felix do 
Araguaia

Santa Maria 
das Barreiras Itupiranga

UlianópolisConfresa

Porto Velho
Pimenta 
Bueno Cumaru do Norte

Santana do 
Araguaia Rondon do ParáMarabá

Paragominas
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Durante a apresentação da planilha de cada município foi feita a leitura e a discussão de 

todas as ações comprometidas pelos órgãos federais e apresentado o status de cada uma. 

Essa prática foi extremamente proveitosa para a percepção, pelos diversos atores, das pos-

sibilidades de trabalho integrado e complementar, das possibilidades de redirecionamento 

de esforços para potencializar as ações e, principalmente, dos entraves e problemas exis-

tentes. Durante o monitoramento, buscou-se discutir as informações levando-se em conta 

a situação da comunidade envolvida, a aplicabilidade dos investimentos, a identifi cação de 

problemas nos processos e resultados das ações e o encontro de soluções, visando garantir 

que todas as atividades fossem executadas, de modo a contribuir para o alcance dos objeti-

vos da Operação Arco Verde. 

• Defi nição de Eixos Temáticos para o Agrupamento das Ações da Planilha

Durante o Mutirão Arco Verde – Terra Legal, no momento de construção das Agendas, 

fi cou evidente a priorização de três eixos de discussão: Regularização Fundiária; Regulari-

zação Ambiental; e Desenvolvimento da Produção Sustentável. No entanto, no processo 

de monitoramento, verifi cou-se que dentre as ações acordadas pelos órgãos do governo 

federal outros eixos mereciam destaque.

Desta forma, para propiciar uma discussão pormenorizada e qualifi cada de cada grupo 

de ações a partir dos eixos iniciais, defi niram-se os seguintes eixos temáticos para o mo-

nitoramento: Regularização Fundiária; Regularização Ambiental; Fortalecimento da Gestão 

Ambiental Municipal; Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Arranjos Produtivos Locais; 

Disponibilização de Mecanismos de Crédito; Capacitação de Gestores Municipais e Atores 

Locais da Sociedade Civil e; Investimentos no Município e Região.

• Resultados do Monitoramento na Esfera Federal (primeira fase)

Como resultado do processo de monitoramento, além das planilhas contendo o detalha-

mento das ações, os responsáveis e parceiros, os processos, os resultados e prazos, elabo-

rou-se um relato situacional para cada eixo temático, de acordo com o que segue:
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O eixo Regularização Fundiária apresenta ações do MDA/Terra Legal 5, INCRA e SIPAM, 

que estão relacionadas ao georreferenciamento e regularização de áreas urbanas e rurais, 

de regularização de imóveis oriundos de processos de reforma agrária e monitoramento do 

desmatamento das glebas públicas federais.

Regularização Fundiária é uma intervenção pública que envolve aspectos jurídicos, urba-

nísticos, físicos e sociais, que busca o reconhecimento de direitos e situações, em geral, já 

consolidadas das populações, com o objetivo de promover a segurança da posse e a inte-

gração sócio-espacial, articulando-se com as políticas públicas de desenvolvimento urbano 

e rural. É promovida em colaboração pelos três entes federativos, com a efetiva participa-

ção da sociedade civil. Para regularizar a posse, o Terra Legal Amazônia trabalha com três 

passos: o cadastramento, o georeferenciamento e a regularização/destinação das posses. 

O Terra Legal Amazônia também vai transferir para os municípios áreas urbanas localizadas 

em terras da União. Isso será feito mediante processo de regularização, que envolve uma 

área potencial de doação aos municípios. 

O objetivo do Programa Terra Legal é regularizar as ocupações legítimas, com prioridade 

aos pequenos produtores e às comunidades locais. Após receber o título, o novo proprie-

tário torna-se responsável pela preservação da fl oresta e, se descumprir a legislação am-

biental, pode até perder o imóvel. Para monitorar o cumprimento desta cláusula ambiental 

prevista no documento, o Terra Legal fechou parceria com o SIPAM. A cada três meses, o 

SIPAM fornece um relatório sobre a situação da cobertura fl orestal dos imóveis titulados. 

Se houver comprovação de desmate ilegal, o Terra Legal pode retomar a área ao patrimônio 

da União.

Os Quadros 4 e 5 a seguir mostram ações do MDA/Terra Legal e tratam, respectivamen-

te, do quantitativo da regularização fundiária rural e urbana nos municípios da Operação 

Arco Verde. Neste montante convém destacar (Quadro 6) algumas ações de georreferen-

ciamento e regularização já concluídas e repassadas aos responsáveis no âmbito estadual e 

municipal, que deverão dar continuidade à ação.

No Quadro 7 destacam-se os municípios e as ações que têm fi nalização prevista para o 

fi nal de 2010:

  
5
 Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes 

em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, e Decreto nº 6.992, de 28 de outubro de 2009, 
que regulamenta a Lei. Disponíveis no CD em anexo, na pasta Marco Legal.
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Quadro 4. Regularização Fundiária Rural – Terra Legal

Quadro 5. Regularização Fundiária Urbana – Terra Legal

Fonte: TERRA LEGAL 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde. (–) Indica a inexistência de 

detalhamento da informação.

Fonte: TERRA LEGAL 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde.  

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

UF Número de 
cadastros

Área (ha) 
cadastrada

Número de 
municípios 

declarados no 
cadastro

Número de 
ocupações 

com georref-
erenciamento 

contratado

Número de mu-
nicípios onde 

está contratado 
o georreferen-

ciamento

Número de 
Títulos Rurais 
ja entregues

AM 2.327 397.311,4723 1 2.327 1 - -

MT 92 55.034,5423 3 36 1 3 1.441,7300

MA 475 18.212,6202 1 475 1 - -

PA 13.726 2.385.949,5419 13       12 245 75.830,6292

RO 4.684 777.707,9368 4 4.684 4 37 2.090,2827

RR 174 15.066,9811 1 0 - - -

TOTAL 21.478 3.649.283,0946 23 21.230 19 285 79.362,6419

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

UF Número de 
Municípios

Número de Par-
celas Identifi ca-
das para Doação

População 
Urbana

Nº Municípios 
Inclusos no Arco 

Verde

Títulos de Doa-
ção Entregues

MT 5 12 99.752 5 7

PA 11 57 611.051 11 6

RO 4 9 454.875 4 3

RR 1 1 12.546 1 1

TOTAL 21 79 1.178.224 21 17
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MUNICÍPIO AÇÃO RESULTADO

Altamira
Georreferenciamento e regularização das 
áreas urbanas do município

Os títulos de Castelo dos Sonhos e da Vila Cachoeira da Serra foram 
doados às Prefeitura Municipal em 02.09.2010

Machadinho 
D’Oeste

Regularizar o Distrito 5º BEC e o Distrito 
Tabajara

Os títulos das áreas foram entregues à Prefeitura Municipal em 
16.06.2010

Peixoto de Azevedo
Georreferenciar e doar ao município a 
sede municipal

Foram doados 07 títulos referentes a partes da sede municipal para a 
Prefeitura em 27.10.2010

Mucajaí

Realizar o georreferenciamento da área 
urbana consolidada (até dezembro de 
2009)

A peça técnica georreferenciada foi doada ao Estado de Roraima em 
30.06.2010 com vistas à fi nalização do processo de titulação e doação 
da área, em função do repasse das áreas federais ao Estado

Efetuar o cadastramento, identifi cação 
ocupacional, georreferenciamento e 
titulação de 4.790 Unidades Rurais

Todas as informações referentes aos requerimentos existentes na 
base de dados do Terra Legal foram repassados ao governo do es-
tado, em função do repasse das áreas federais a serem regularizadas 
para o Estado. Constam na base de dados do Terra Legal atualmente 
171 registros, sendo que todos são requerimentos

Quadro 6. Exemplos de Municípios com Ações Concluídas de Regularização

Fonte: TERRA LEGAL 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde. (–) Indica a inexistência de 
detalhamento da informação .



MUNICÍPIO AÇÃO RESULTADO

Colniza

Realizar convênio com INTERMAT para 
regularização fundiária rural, processo de 
“varredura” da Gleba Guariba/Roosevelt

Foi formalizado convênio com INTERMAT/MT no valor de R$ 
3.700.000,00 para Regularização Fundiária nos municípios de 
Aripuanã e Colniza, sendo que o recurso do convênio foi todo repas-
sado em parcela única. Vigência até dezembro de 2010

Georreferenciamento e Regularização da 
sede municipal

A peça técnica do georreferenciamento se encontra em revisão para 
se adequar ao parecer do Mcidades. Previsão de entrega do título em 
dezembro de 2010

Confresa Realizar a medição da área e proceder à 
doação da sede municipal a Prefeitura

A peça técnica do georreferenciamento se encontra em revisão para 
se adequar ao parecer do Mcidades. Previsão de entrega do título em 
dezembro de 2010

Cotriguaçu

Proceder à doação da área urbana in-
serida no assentamento Nova Cotriguaçu/
Vila Nova União para o município de 
Cotriguaçu para fi ns de regularização e 
titulação

O processo será encaminhado para análise e parecer conclusivo da 
CONJUR/MDA sobre o processo de doação. Emitido parecer pelo Mci-
dades favorável ao processo de doação da área. Previsão de entrega 
do título em dezembro de 2010

Itupiranga

Regularização das áreas urbanizadas: 
distritos de Cruzeiro do Sul, Vila São 
Sebastião, Novo Progresso (Panelinha), 
Rancharia, Mangueira, Vila Santa Isabel, 
Vila Cuxiu, Jovem Crelândia, Vila Boa Es-
perança, Pensão da Onça, Vila do Ivo, Vila 
Beija-Flor, Vila Casarão, Vila Esplanaltina, 
Vila do Coco e Agrovila Castelo Branco

A peça técnica do georreferenciamento se encontra em revisão para 
se adequar ao parecer do Mcidades, 
- Para as áreas da Vila São Sebastião, Novo Progresso (Panelinha), 
Rancharia, Mangueira, Vila Santa Isabel, Vila Cuxiu, Jovem Crelândia, 
Vila Boa Esperança, Pensão da Onça, Vila do Ivo, Vila Beija-Flor, Vila 
Casarão, Vila Esplanaltina, Vila do Coco e Agrovila Castelo Branco, a 
Prefeitura Municipal irá apresentar uma ordem de prioridades para 
medição e doação das áreas. Sendo que o georreferenciamento 
das áreas priorizadas será realizado por meio do item 08 do pregão 
06/2010. Sendo que as atividades de medição das áreas previstas no 
contrato se iniciaram em 09.08.2010.
Previsão de entrega do título do Distrito de Cruzeiro do Sul até 
dezembro de 2010

Marabá
Promover a regularização fundiária das 
posses nas Glebas Tapirapé e Buritirana

Foram instruídos 68 processos até o momento e os outros 273 se 
encontram em fase de instrução para análise e titulação. Foi realizado 
o georreferenciamento de 260 ocupações na gleba Tapirapé e 81 
ocupações na gleba Buritirana. Foram entregues até o dia 27.10.2010, 
04 títulos rurais na gleba Tapirapé

Pacajá
Regularizar áreas urbanizadas: Vila Naz-
aré, Vila Arataú, Vila Bom Jardim, e sede 
municipal

Os processos das Vilas Nazaré, Arataú e Bom Jardim se encontram 
em consulta sobre manifestação de interesse nas áreas junto aos 
órgãos públicos federais. O título da Sede Municipal foi doado à 
Prefeitura em 26.10.2010. As peças técnicas de georreferenciamento 
das Vilas Nazaré, Arataú e Bom Jardim já foram entregues. Previsão 
de entrega dos títulos em dezembro de 2010

Rondon do Pará
Georreferenciamento e Doação da sede 
municipal de Rondon do Pará Foi concluído o georreferenciamento de quatro áreas no Município

Santana do Ara-
guaia

Georreferenciamento e Regularização da 
Área Urbana da Vila Mandi

A área encontra-se em georreferenciamento. Previsão de entrega 
dos títulos até 30.12.2010

Quadro 7. Exemplos de Municípios com Ações a Serem Concluídas até Dezembro 2010

Fonte: TERRA LEGAL 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde.



Destacam-se também ações que serão concluídas em 2011, mas que já se encontram em 

andamento (Quadro 8):

MUNICÍPIO AÇÃO EM ANDAMENTO PRAZO

Altamira Regularização fundiária de imóveis rurais fora de assentamentos da reforma agrária 2011

Amarante do 
Maranhão Identifi car, georreferenciar e titular as áreas públicas federais não destinadas, existentes no município 2011

Brasil Novo
Regularização fundiária de imóveis rurais fora de assentamentos da reforma agrária

2011
Presença da União para a regularização de posses e áreas de PIC.

Dom Eliseu

Cadastrar, georreferenciar e regularizar as ocupações existentes em glebas públicas não destinadas do 
município 2011
Georreferenciamento e doação da Sede Municipal, Vila Ligação, Expansão II e Expansão III

Itupiranga
Regularização fundiária de imóveis rurais fora de assentamentos da reforma agrária. Cadastramento de 
100% da demanda qualifi cada para a regularização fundiária em áreas do estado ou da união 2011

Juína Realizar o cadastramento dos posseiros da Gleba Pesqueira para fi ns de regularização fundiária 2011

Lábrea
Identifi car as áreas não destinadas do município para iniciar o processo de arrecadação, realizar o orde-
namento territorial de Lábrea e proceder a destinação das áreas federais não destinadas, por meio de 
parceria entre federativos.

2011

Machadinho 
D’Oeste

Regularização das ocupações remanescentes do projeto Cernambi 2011

Mucajaí
Recepcionar a solicitação de doação das áreas de expansão e/ou consolidadas

2011
Realizar o georreferenciamento e a titulação das áreas não destinadas existentes no município

Nova Mamoré Realizar o cadastro, georreferenciamento e titulação das ocupações situadas em glebas públicas federais 
não destinadas existentes no município

2011

Nova Maringá
Cadastrar, georreferenciar e regularizar as ocupações existentes nas Glebas Federais: Sucuruina 1A, 1E, 
2A, 2B, 2C, 2D, 2E, Sumidouro A e B, Lagoa Rasa A, B, C, D e E,  e Caetano Dias, localizadas no município de 
Nova Maringá e região, para posterior avaliação de regularização e titulação

2011

Nova Ubiratã Cadastrar, realizar vistoria e regularizar as áreas não destinadas na Gleba Vale do Tartaruga 2011

Novo Progresso

Realizar ações de cadastramento, georreferenciamento, vistoria e titulação nas glebas públicas federais 
não destinadas que estão localizadas no município

2011
Georreferenciamento e doação à Prefeitura Municipal das áreas urbanas (consolidadas e de expansão) 
existentes no Município

Novo Reparti-
mento

Regularizar as áreas urbanas da sede municipal e de 7 vilas (Belo Monte; Divinópolis; Maracajá; São Vi-
cente; Neteolândia; Vitória da Conquista; Pista da Siex)

2011
Assegurar a regularização fundiária dos imóveis rurais fora dos assentamentos de reforma agrária, com 
cadastramento de agricultores para regularização fundiária de todas as posses regularizáveis do Município

Pacajá
Regularização fundiária de todas as posses com até 15 módulos fi scais

2011Revisar e encaminhar tabela de preços referenciais da terra do Programa Terra Legal aplicados à regular-
ização fundiária no município de Pacajá

Paragominas Levantar áreas não destinadas do município e proceder à destinação das mesmas 2011

Pimenta Bueno
Identifi car, georreferenciar e titular as áreas públicas federais não destinadas, existentes no município

2011
Georreferenciar e repassar ao Município a vila de Urucumacuã

Porto Velho
Georreferenciamento para regularização fundiária de todas as glebas rurais

2011
Regularização de núcleos urbanos, Jaci - Paraná, União Bandeirante

Rondon do Pará Convênio com ITERPA para executar a regularização fundiária no município 2011

Rondon do 
Pará, Dom 

Eliseu, Tailândia 
e São Félix do 

Xingu

Convênio com ITERPA para executar a regularização fundiária no município 2011

Quadro 8. Exemplos de Municípios com Ações a Serem Concluídas em 2011



MUNICÍPIO AÇÃO EM ANDAMENTO PRAZO

Santa Maria das 
Barreiras

Cadastrar e regularizar os ocupantes da Gleba Aldeia. Promover o georreferenciamento e regularização 
fundiária da sede municipal das comunidades de Novo Horizonte, Nova Esperança, São João Batista e 
Frederico Mendes

2011

São Felix do 
Araguaia

Cadastrar os ocupantes das Glebas federais “Rio Preto” e “São João” para posterior avaliação de regular-
ização e titulação

2011

São Félix do 
Xingu

Realizar o georreferenciamento e doação das áreas urbanas localizadas em glebas públicas federais não 
destinadas, eventualmente existentes no Município

2011
Realizar o cadastro, georreferenciamento e titulação das ocupações situadas em glebas públicas federais 
não destinadas existentes no município

Ulianópolis Regularização fundiária de imóveis rurais em glebas federais 2011

As ações de regularização fundiária relativas ao INCRA ocorrem em áreas de assentamento 

rural federal, principalmente no que se refere à implantação do assentamento (georreferen-

ciamento e cadastro de assentamento e Projeto de Assentamento - PA), supervisão de situa-

ção ocupacional, emissão de Certidão de Concessão de Uso (CCU) - que é um acordo entre o 

Instituto e os benefi ciários para assegurar a exploração agropecuária ou outras modalidades 

aprovadas, fi cando a unidade familiar comprometida a residir no assentamento, explorar ade-

quadamente e preservar o meio ambiente -, e emissão de Títulos Defi nitivos (TD).

Nos Quadros 9, 10 e 11 verifi cam-se as principais ações de regularização fundiária concluídas 

pelo INCRA, ações em andamento e aquelas que serão concluídas em 2011.

Fonte: TERRA LEGAL 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde .
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MUNICÍPIO AÇÃO CONCLUÍDA

Tailândia Reconhecimento dos projetos de Assentamento Borba Gato e Pindorama

Dom Eliseu
Assentadas 107 famílias de 3 acampamentos e os acampamentos desfeitos

Emissão de 105 Títulos defi nitivos

Marabá Expedidos 2739 CCU’s até 13/11/2010

Novo Repartimento
Demarcação de 237 parcelas nos PA’s Monte das Oliveiras e Raios de Sol II

Cadastramento de 80 clientes nos PA’s

Santa Maria das Bar-
reiras

Georreferenciamento e Parcelamento de 1.125 lotes

Santana do Ara-
guaia

Supervisão da situação ocupacional dos assentamentos com vistoria em 250 lotes e regularização com cadastro 
de 100 novos clientes

Itupiranga Demarcação de 283 parcelas nos PA’s Rio da Esquerda, Uxi e Pensão da Onça

Mucajaí Emissão de 48 títulos no assentamento Samaúma e 18 no Vila Nova

Nova Maringá CCU’s para 774 famílias

Pacajá
Executadas 487 demarcações de parcelas nos P.A´s. Arataú II, Morada Nova II, Bela Vista do Pacajá, Morada Nova, 
Nova Vida II.

Nova Bandeirantes
Georreferenciamento de todas as parcelas dos assentamentos

CCU’s no PA Vale do Arinos

Quadro 9. Ações de Regularização Fundiária sob Responsabilidade do INCRA Concluídas em 2010

Quadro 10. Ações de Regularização Fundiária sob responsabilidade do INCRA com conclusão até dezembro de 2010

Fonte: INCRA 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde.

Fonte: INCRA 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde.

MUNICÍPIO AÇÃO EM ANDAMENTO PRAZO PARA 
FINALIZAÇÃO

Dom Eliseu Emissão de Título Defi nitivo para 25 famílias Dezembro 2010

Marabá Homologação de 500 lotes para regularização Dezembro 2010

Santa Maria das 
Barreiras Vistoria e análise de 350 lotes para CCU’s Dezembro 2010

Santana do 
Araguaia

Análise de 150 processos para homologação Dezembro 2010

Itupiranga Emissão de 500 CCU’s Dezembro 2010

Machadinho 
D’Oeste

Georreferenciamento dos PA’s Santa Maria e Tabajara Dezembro 2010

Gaúcha do 
Norte

Implantação de Projeto de Assentamento com famílias assentadas, parcelas demarcadas e CCU’s 
emitidos Dezembro 2010

Pimenta Bueno
Georreferenciamento no PA Caladinho Dezembro 2010

Supervisão de situação ocupacional (97 parcelas em fase de conclusão) Dezembro 2010

Porto Velho
Georreferenciamento dos PA’s Dezembro 2010

Finalização de relatório de 140 parcelas vistoriadas Novembro 2010

São Félix do 
Xingu

Vistoria de 500 lotes e emissão de 500 CCU’s Dezembro 2010

Supervisão de Situação Ocupacional em Projetos de Assentamento (205 cadastrados e assenta-
dos em 2010 e 150 em análise) Dezembro 2010

Pacajá
Vistorias em 550 parcelas. Cadastro de 200 famílias para homologação. 350 processos sendo 
analisados pela Comissão de Supervisão Dezembro 2010



Quadro 11. Ações de Regularização Fundiária sob Responsabilidade do INCRA com Conclusão Prevista em 2011

MUNICÍPIO AÇÕES PRAZO PARA 
FINALIZAÇÃO

Amarante do 
Maranhão 8 projetos demarcados e georreferenciados e 3 em execução 2011

Tailândia Consolidação do projeto de assentamento PA Serra Negra 2011

Brasil Novo Supervisão de Situação Ocupacional de Assentamentos 2011

Marabá Georreferenciamento e Demarcação de PA’s 2011

Novo Reparti-
mento Demarcação de parcela nos Assentamentos Rio Gelado, Tuerê e Sagitário 2011

São Félix do 
Xingu

Georreferenciamento de áreas e emissão de TD’s 2011

Supervisão de Situação Ocupacional em Projetos de Assentamento (PA Tucumã) 2011

Santana do 
Araguaia Emissão de 1700 CCU’s 2011

Itupiranga Emissão de 1500 TD’s 2011

Machadinho 
D’Oeste Georreferenciamento dos PAs 2011

Pimenta Bueno Supervisão de situação ocupacional 2011

Nova Mamoré Georreferenciamento de assentamentos e supervisão de situação ocupacional 2011

Pacajá
Titulação dos PAs: Montes Belos, Barrageira, Vista Alegre, Chico Mendes 2, Santa Fé e Pioneira 2011

Supervisão da Situação Ocupacional em Projetos de Assentamentos 2011

Confresa
Georreferenciamento em parceria com a Prefeitura Municipal 2011

Emissão de CCU, TD e crédito instalação 2011

Juína, Vila Rica e 
Querência

Georreferenciamento e emissão de CCU e TD 2011

Feliz Natal e 
Nova Maringá Georreferenciamento 2011

São Félix do 
Araguaia

Emissão de CCU e TD 2011

Colniza, 
Cotriguaçu e 

Paranaíta
Georreferenciamento e emissão de CCU 2011

Aripuanã e 
Brasnorte

Georreferenciamento e emissão de TD 2011

Fonte: INCRA 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde.



Em parceria com o MDA/Terra Legal, o SIPAM desenvolve o monitoramento do desmata-

mento das glebas públicas federais com relatórios bimestrais de monitoramento do desma-

tamento e focos de calor das glebas em fase pré e pós-titulação.

No município de Lábrea, o ICMBIO desenvolve o processo de regularização fundiária das 

Unidades de Conservação (UC) Federais, com recursos do ICMBio-DNIT-BR 319. Está em an-

damento o processo de levantamento de dados referentes à situação fundiária das duas 

Resex situadas no município (títulos particulares, usuários e benefi ciários das Resex, bem 

como os possíveis indenizados). O levantamento e cadastramento dos moradores da Resex 

Ituxi foram realizados e todas as casas foram georreferenciadas. Na Resex Médio Purus to-

dos os moradores da Unidade foram identifi cados e cadastrados e todas as casas também 

georreferenciadas. O termo de referência para a elaboração do diagnóstico da situação fun-

diária das UC de Lábrea foi entregue à Coordenação de Regularização Fundiária do ICMBio 

visando a conclusão, em 2011, do levantamento fundiário das UCs na faixa de infl uência da 

Rodovia BR 319.

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

O eixo temático Regularização Ambiental conta com ações do MMA, IBAMA e INCRA. O 

Departamento de Proteção e Controle do Desmatamento (DPCD/MMA) está apoiando e fo-

mentando a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nove municípios da OAV 

(Quadro 12), com recursos próprios e internacionais (Noruega, Comunidade Européia e Ban-

co Mundial). O CAR é o sistema eletrônico de identifi cação georreferenciada da propriedade 

rural ou posse rural, contendo a delimitação das áreas de preservação permanente, da reser-

va legal e remanescentes de vegetação nativa localizados no interior do imóvel, para fi ns de 

controle e monitoramento. No âmbito governamental, o Cadastro passou a ser considerado 

uma fonte de informações sobre a situação do uso e ocupação do solo, além de identifi car 

de modo prático e rápido a forma como o território está sendo ocupado.

Constitui a Ação 2.10 na nova versão do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), no âmbito do Eixo Monitoramento e Contro-

le. Adicionalmente, constitui uma ação prevista no Programa Mais Ambiente 6 . 

6 O Programa Mais Ambiente foi criado por meio do Decreto nº 7.029, de 10 de dezembro de 2009, com o obje-
tivo de promover e apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais. Disponível no CD em anexo, na pasta Marco 
Legal.
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Como o CAR é uma valiosa ferramenta para a regularização ambiental, o governo federal 

tem também estimulado empresas do terceiro setor a captarem recursos para a implemen-

tação do Cadastro nos municípios prioritários. 

No caso específi co das Agendas de Compromissos dos municípios da OAV, o tema regula-

rização ambiental se encontra presente nas Agendas de Amarante do Maranhão/MA, Lábrea/

AM, Peixoto de Azevedo/MT, Brasil Novo/PA, Itupiranga/PA, Novo Progresso/PA, Cumaru do 

Norte/PA, Santana do Araguaia/PA, São Félix do Xingu/PA, Marabá/PA, Ulianópolis/PA, Paca-

já/PA, Paragominas/PA, Nova Mamoré/RO, Pimenta Bueno/RO e Porto Velho/RO.

Quadro 12. Projetos de Cadastro Ambiental Rural em Curso no Ministério do Meio Ambiente

PROJETO FONTE/
DOADOR

RECURSOS ÁREA DE 
ATUAÇÃO

PRAZO PARCEIROS 
EXECUTIVOS

SITUAÇÃO

Planos Estaduais 
de Combate ao 
Desmatamento 
(AC, MT e PA)

Noruega

U$ 678.000,00

Três Municípios 
do Acre: Acrelân-
dia, Senador Gui-
omard e Plácido 
de Castro

2 anos OEMAs e Emater

O processo de licita-
ção para contratação 
da empresa respon-
sável em executar o 
CAR no AC e MT já 
está em sendo fi nal-
izado. No PA o Termo 
de Referência para 
contratação em fase 
de conclusão

U$ 736.000,00
Dois municípios 
no PA: Ulianópo-
lis e Dom Eliseu

U$ 782.000,00 Um município no 
MT: Marcelândia

Pacto pela 
redução dos 
desmatamentos 
em São Félix do 
Xingu

Comunidade 
Européia (CE) € 4.900.000,00

Município de São 
Felix do Xingu/PA 3 anos

Governo do 
Pará: Sema, 
Iterpa, Emater e 
Edefl or. Municí-
pio: Sematur e 
Bertin, Frigol e 
IEB em parceria 
com a TNC

Aguardando Trâmite 
para aprovação junto 
à CE.

Projeto Cadas-
tramento Ambi-
ental Rural

Banco Mundial U$ 3.800.000

Três municípios 
no MT: Feliz 
Natal, Brasnorte 
e Juína
Dois municípios 
no PA: Santana 
do Araguaia e 
Marabá

1 ano
Governos 
estaduais e 
municipais

Em fase inicial de 
execução.

Fonte: DPCD/MMA 2010 e Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde 2010.
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As ações de regularização ambiental dos assentamentos rurais são de responsabilidade 

do INCRA, que desenvolve projetos de recuperação de áreas de proteção permanente (APP) 

com a utilização de sistemas agrofl orestais (SAFs), que são formas de uso da terra em que há 

um consórcio de espécies arbóreas, cultivos agrícolas e/ou criação de animais numa mesma 

área, de maneira simultânea ou ao longo do tempo. Desenvolve também outras ações rela-

cionadas ao licenciamento de assentamentos, como a elaboração de relatório de viabilidade 

ambiental para solicitação da Licença Prévia (LP), elaboração de estudos básicos para solici-

tação da Licença de Instalação e Operação (LIO) e elaboração de plano de manejo fl orestal, 

além de implantação do Crédito Ambiental “Cartão Verde”, com a formalização dos proces-

sos dos assentados benefi ciários do crédito, vistoria dos lotes com implantação dos SAFs e 

emissão e liberação do crédito.áreas de preservação ou escolher locais para instalação de 

aterros sanitários, por exemplo.

As ações de regularização ambiental de assentamentos ocorreram em Amarante do Ma-

ranhão/MA e Altamira/PA e devem ocorrer em Marabá/PA até o fi nal de 2010, e em Parago-

minas/PA e Altamira/PA em 2011.

O potencial dos SAFs para a recuperação, conservação e aumento da fertilidade do solo 

está registrado na acumulação de dados técnico-científi cos que mostram que as árvores e 

outros tipos de vegetação, quando associadas com outros componentes, cultivos agrícolas 

ou pastagens, exercem infl uência positiva sobre a base do recurso da qual o sistema depen-

de, além de carregar uma abordagem holística, envolvendo aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. Considerando o exposto, o INCRA desenvolverá a ação de recuperação de APP 

com SAFs nos municípios de Amarante do Maranhão/MA, Tailândia/PA, Marabá/PA, Itupiran-

ga/PA, Machadinho d’Oeste/RO, Pacajá/PA, Ulianópolis/PA e Nova Mamoré/RO.

A inclusão do processo de recuperação ambiental dentro da implantação do Crédito Am-

biental “Cartão Verde” pretende ser o início da transformação de assentados da reforma 

agrária em produtores de fl oresta, para produção de alimento, madeira, biomassa e energia, 

que vai fi nanciar o plantio e a conservação de árvores em assentamentos. Os valores serão 

repassados diretamente às famílias assentadas que aderirem ao projeto. As ações estão em 

andamento com previsão para efetivação em 2011 nos municípios de Ulianópolis/PA, Tailân-

dia/PA, Querência/MT, Nova Ubiratã/MT, Marcelândia/MT, Pimenta Bueno/RO, Nova Mamo-

ré/RO e Pacajá/PA.

O IBAMA, por meio do Termo de Cooperação Técnica para implementação da IN/IBA-

MA nº 14/20097 , está trabalhando em um projeto de recuperação de áreas que poderá ser 

utilizado por diversas prefeituras. No que tange ao estabelecimento de parcerias com os 

municípios no combate às queimadas, reforçando a atuação das brigadas e do PREVFOGO, o 

IBAMA capacitou e contratou 14 agentes em Mucajaí/RR, 29 em Nova Ubiratã/MT e também 

29 em São Félix do Araguaia/MT, para realizar atividades de rondas preventivas e orientar 

os proprietários rurais sobre o uso do fogo como instrumento de manejo agrícola, educação 

ambiental, construção de aceiros e outras.
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Em Porto Velho/RO, no que se refere ao desenvolvimento de ações de monitoramento e 

controle sobre desmatamento e extração de madeira ilegal no município, o IBAMA desen-

volve monitoramento sistemático com os sistemas DETER, PRODES e Indicador de Desma-

tamento com Imagens de Radar (INDICAR), por meio das operações Guardiões da Amazônia 

e Arco de Fogo. A fi scalização, o monitoramento e o controle feitos de forma rotineira leva-

ram à redução histórica do desmatamento na Amazônia. 

7 Dispõe sobre os procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, a imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa ou sua conversão 
em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. A IN/IBAMA nº 
14/2009 está disponível no CD anexo, na pasta Marco Legal.

FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

A temática do Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal está presente em todos os 

municípios com ações do MMA/FNMA, ICMBio, SIPAM, SFB e IBAMA.

As ações do MMA/FNMA estão previstas para todos os municípios prioritários, e serão 

implementadas por meio da capacitação de gestores ambientais municipais, além do ofe-

recimento de consultoria técnica na área ambiental. Um curso foi formatado em cinco mó-

dulos, de 40 horas/aula cada, totalizando 200 horas/aula. Foram contratados consultores 

especializados para atuar como facilitadores da instrução. O público-alvo que será atendido 

pela capacitação compreende dois servidores da prefeitura, preferencialmente do quadro 

efetivo, e um representante da sociedade civil (dos Conselhos Municipais ou de ONG parcei-

ra), além de técnicos do governo estadual. 

O curso será ministrado em sete pólos regionais, onde estarão agregados os 43 municí-

pios da OAV. Os cinco módulos que o compõem tratam dos seguintes temas: Módulo I - Va-

lor da Floresta em pé - conservação e uso dos recursos naturais como instrumento para o 

desenvolvimento sustentável; Módulo II - Planejamento territorial; Módulo III -  Instituciona-

lização da gestão do território: construção dos instrumentos da política ambiental municipal 

e CAR; Módulo IV -  Licenciamento como instrumento de gestão e; Módulo V -  Sustentabili-

dade Financeira da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Cabe destacar que os temas e os conteúdos dos Módulos foram defi nidos em conjunto 

com os estados. 

Após a fi nalização do curso de capacitação está previsto um período de consultoria téc-

nica de um ano, para apoiar a consolidação dos conhecimentos adquiridos no curso e apoiar 

também a elaboração de projetos. Três consultores serão contratados por pólo regional, 

sendo um deles especialista em resíduos sólidos.
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Neste processo de fortalecimento da gestão ambiental municipal dois temas foram re-

correntes em diversas Agendas de Compromissos e serão atendidos pelo MMA:

1) Apoio ao Planejamento e Ordenamento Territorial visando o desenvolvimento susten-

tável do município – demanda que será atendida por meio do Módulo II do curso para Forta-

lecimento da Gestão Ambiental Municipal. 

2) Apoio ao município na Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, articulado com o Plano 

Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, por meio de convênio fi rmado com o go-

verno do estado, privilegiando os Consórcios Intermunicipais – essa demanda será atendida 

por meio da contratação de um consultor especialista no tema, que fi cará responsável por 

um pólo regional. O período de consultoria é de 1 (um) ano. O consultor deverá fazer um 

diagnóstico da situação atual de cada município do pólo onde irá atuar e propor soluções, 

auxiliando também na elaboração de projetos e identifi cação de fontes de fi nanciamento. 

O Módulo I do curso teve início em outubro de 2010, e os módulos restantes serão minis-

trados nos primeiros meses de 2011.

O ICMBio desenvolve ações relativas ao eixo em questão nos municípios de Alta Floresta/

MT, Altamira/PA, Cotriguaçu/MT, Nova Bandeirantes/MT, Mucajaí/RR e Lábrea/AM. Em Alta 

Floresta está apoiando a implantação da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Lote Cristalino, com atividades de proteção e fi scalização da pesca ilegal dentro da UC, 

acompanhamento da aprovação do Plano de Manejo e orientações de colocação das placas 

de sinalização. No município de Alta Floresta está fi nalizando o censo populacional com re-

defi nição dos limites da Floresta Nacional (Flona) Jamanxim. 

Em Cotriguaçu/MT, o Instituto desenvolve as ações por meio de apoio institucional e 

técnico às atividades econômicas sustentáveis no entorno do Parque Nacional do Juruena 

(PNJu), apoio a atividades de pesquisa e educação ambiental e fortalecimento das comu-

nidades no entorno do Parque. Já a atividade de monitoramento e proteção da UC ocorre 

por meio da Operação Estanque, que além das atividades de proteção desenvolve ações 

educativas.

As ações em Lábrea/AM estão relacionadas ao processo de elaboração dos Planos de 

Manejo e formação dos Conselhos Deliberativos das Reservas Extrativistas (RESEX) Médio 

Purus e Ituxi, localizadas no município, e o processo de elaboração do Plano de Manejo e 

implementação do Conselho Consultivo do Parque Nacional Mapinguari.
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No município de Nova Bandeirantes/MT as ações estão relacionadas ao Parque Nacional 

do Juruena, ou seja, como apoiar institucional e tecnicamente o desenvolvimento de ativi-

dades econômicas sustentáveis no entorno do Parque, atividades de educação e pesquisa 

ambiental, o fortalecimento das comunidades do entorno do PNJu, projetos e iniciativas que 

promovam a qualidade de vida das comunidades do entorno e a realização de atividades de 

proteção e monitoramento do Parque e entorno, além de estabelecer termos de ajustamen-

to de conduta com proprietários legais de fazendas estabelecidas no interior da UC, antes 

da criação do Parque, e com os moradores do “garimpo da clareira”. A equipe do PNJu está 

elaborando projeto ao Fundo Amazônia, em parceria com a Sociedade Formigas, visando 

estabelecer alternativa econômica de renda para as comunidades do entorno e diminuição 

dos confl itos recorrentes da criação do Parque. 

O Serviço Florestal Brasileiro é o responsável, no município de Altamira/PA, pelo inven-

tário fl orestal e o diagnóstico socioeconômico da Flona Jamanxim. O SFB apoiará o manejo 

fl orestal comunitário no município, no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra 

Nova, que contará com o apoio para a elaboração de planos de manejo e contratação de 

assistência técnica. 

As ações de apoio técnico aos projetos sustentáveis desenvolvidos no município de Ju-

ína/MT, bem como a gestão ambiental municipal, têm o apoio do IBAMA, por meio de um 

projeto de parceria na elaboração, execução e avaliação do Projeto de Assistência Técnica e 

Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar no Município de 

Juína (Edital 001/2006/FNMA).
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DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E ARRANJOS 

PRODUTIVOS LOCAIS

Algumas ações do governo e de instituições parceiras têm contribuído para a implemen-

tação de novos mecanismos que possibilitem a consolidação de uma nova visão em variados 

setores de bens e prestação de serviços. Assim, a concepção dos Arranjos Produtivos Locais 

(APLs) tem como proposta a formação de redes que possibilitem vantagens competitivas 

e sustentabilidade aos pequenos negócios, por meio da integração, cooperação e articula-

ção.

O eixo Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Arranjos Produtivos Locais apresenta 

contribuições da EMBRAPA, INCRA, CONAB, MAPA, MDA, SEBRAE e MPA.

No estado do Mato Grosso, a EMBRAPA levantou as demandas dos municípios da OAV 

e região para que sirvam de apoio para a defi nição de estratégias e ações adicionais da EM-

BRAPA Mato Grosso de Sinop/MT, recentemente criada. A partir daí, pretende-se articular e 

participar diretamente da organização, coordenação, e desenvolvimento do processo de va-

lidação e transferência de tecnologia, por meio da capacitação continuada de representan-

tes da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) que atuam na Cadeia Produtiva do Leite 

no Estado. Os técnicos treinados repassarão os conhecimentos e tecnologias para grupos 

organizados de produtores familiares e empresariais. Os representantes técnicos de muni-

cípios da OAV também estarão inseridos nesse trabalho. O mesmo ocorre para as Cadeias 

Produtivas da Fruticultura e da Mandioca. 

Outro projeto pretende disponibilizar tecnologias sobre SAFs para a agricultura familiar, 

e está em articulação para a realização de treinamento dos técnicos envolvidos com a insta-

lação e condução de SAFs em Juína, Alta Floresta e Confresa.

Para o desenvolvimento destas ações a EMBRAPA conta com as parcerias do MT Regio-

nal, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SEDER-MT), Empresa Mato-Grossense 

de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A (EMPAER), Sindicato e Organização das Coo-

perativas Brasileiras (OCB-MT), MAPA, Prefeituras Municipais, Banco do Brasil, Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), e 

articula um processo contínuo de seminários regionais para conhecer as ações das diversas 

instituições que atuam na região, levantamento de demandas e planejamento de atividades 

que possibilitem a atualização tecnológica da assistência técnica regional e o reordenamen-

to da atividade produtiva do território do Portal da Amazônia
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Além disso, a EMBRAPA está articulando a implantação e o desenvolvimento do projeto 

“Organização da Produção de Mudas para Recuperação de Áreas de Reserva Legal e de Pre-

servação Permanente em Unidades de Agricultura Familiar e em Projetos e Assentamento 

nos Municípios de Querência, Peixoto de Azevedo, Confresa e Nova Ubiratã – Projeto Nati-

vas”.

Em Cotriguaçu apóia projetos de desenvolvimento sustentável com o projeto “Recupera-

ção de Pastagens Degradadas para o Desenvolvimento Sustentável da Pecuária Leiteira no 

Mato Grosso”, que foi aprovado pelo MAPA e o extrato de convênio já publicado no DOU. 

Este projeto será executado por meio do Convênio MAPA/SDC e FUNDAPER/MT.

O MPA vem fomentando a piscicultura e a aqüicultura, por meio do apoio ao Programa 

de Aquicultura Familiar e da Política Territorial de Aquicultura e Pesca, nos seguintes mu-

nicípios da OAV: Alta Floresta, Confresa, Cotriguaçu, Gaúcha do Norte, Juara, Juína, Nova 

Ubiratã, Paranaíta, Porto dos Gaúchos, Querência, São Felix do Araguaia e Vila Rica, no Mato 

Grosso; Porto Velho, Machadinho d’Oeste, Nova Mamoré, e Pimenta Bueno, em Rondônia; 

Novo Progresso, São Félix do Xingu, Tailândia e Ulianópolis no PA. 

Em Lábrea/AM o MPA realizou, em outubro de 2010, a primeira fase do Diagnóstico Rá-

pido Participativo (DRP) da Pesca, com a análise da viabilidade de reativação da fábrica de 

gelo e entrega das carteiras de pescadores que estavam pendentes, em parceria com a Pre-

feitura de Lábrea, a Colônia de Pescadores Z - 11, a Associação de Pescadores, o ICMBIO e o 

Instituto Internacional de Educação do Brasil (IIEB). 

Em Mucajaí/RR o MPA desenvolve o Projeto Peixe e Renda aos Agricultores Familiares, 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Mucajaí, Embrapa e Petrobras. A execução do 

projeto teve início em janeiro de 2010 e está benefi ciando diretamente 50 famílias e indire-

tamente 200 benefi ciários. Estão sendo escavados 100 viveiros, sendo dois por propriedade, 

totalizando 3.000 m2 de viveiros escavados para cada família benefi ciada para a produção 

de tambaqui. 

Novo Repartimento/PA faz parte do Território da Pesca e Aqüicultura do Lago de Tucuruí, 

que vem sendo implantado desde janeiro de 2010. Nesse território foi criado um colegiado 

composto por órgãos públicos e sociedade civil, que defi niu Eixos Estratégicos para o Pro-

grama Territorial: aquicultura; apoio à organização social; criação de uma marca do Grande 

Lago; infraestrutura para a produção aquícola; acesso a mercados; e educação ambiental. Já 

foi aprovado pelo MPA um projeto territorial de Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e 

Aquícola (Atepa) proposto pela Emater do Pará.
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Em relação às ações do MAPA, visando propiciar acesso aos Programas de Apoio ao De-

senvolvimento Agropecuário, auxiliar na construção dos Planos Municipais Agropecuários 

e de Desenvolvimento Sustentável e de projetos de desenvolvimento sustentável, esse Mi-

nistério apresenta uma posição de articulador e capacitador. No que tange às iniciativas de 

cooperativismo e associativismo rural, o MAPA coordena uma articulação institucional para 

qualifi cação das demandas levantadas nos Mutirões, além da elaboração de um diagnóstico 

do setor na região e planejamento de ações de apoio/fomento pelos diversos órgãos com-

petentes parceiros na OAV.

A orientação para que o município acesse o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Agropecuário do MAPA será apresentada por meio de palestras e material didático, pelos 

técnicos do BNDES, durante o Módulo V do curso para o fortalecimento da gestão ambiental 

municipal realizado pelo MMA/FNMA, que capacitará gestores municipais.

Em Querência, o MAPA implantou o Programa Banco Comunitário de Semente de Adu-

bos Verdes, por meio da articulação com parceiros para a inserção do município como bene-

fi ciário. O Programa foi implantado para o período de 2007 a 2010, portanto será fi nalizado 

no fi nal deste ano. O município já foi atendido e recebeu sementes de Feijão guandú anão, 

Mucuna anã, Crotalária juncea, Crotalária spectabilis, Crotalária ochroleuca, Labe-labe e  Mi-

lheto. 

As principais ações do MDA estão voltadas para o fortalecimento da Assistência Técnica e 

Extensão Rural e qualifi cação dos agricultores familiares. Conforme inciso I, do Art. 2°, da Lei 

12.188/2010 8 , os serviços de ATER caracterizam-se como um “serviço de educação não for-

mal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, be-

nefi ciamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecu-

ários, inclusive das atividades agroextrativistas, fl orestais e artesanais”, compreendendo-se, 

portanto, a ATER como parte fundamental do processo no contexto do desenvolvimento 

rural sustentável.

8A Lei 12.188/2010 está disponível no Cd anexo, na pasta Marco Legal

Em relação à Chamada de ATER, em conformidade com o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável da Unidade de Produção Familiar (Pronaf Sustentável) e no âmbito da Opera-

ção Arco Verde, os municípios Amarante do Maranhão/MA, Aripuanã/MT, Brasil Novo/MT, 

Cotriguaçu/MT, Nova Ubiratã/MT, Novo Repartimento/PA, Pacajá/PA, Peixoto de Azevedo/

PA, Pimenta Bueno/RO e Querência/MT solicitaram essa ação ao MDA e serão atendidos, 

além de outros municípios da OAV que não solicitaram a ação, mas que serão igualmente 

atendidos pela Chamada (esta informação pode ser visualizada no item “Ações que não 

constam na Agenda”, na planilha de cada município, no CD em anexo). Esta chamada prevê 

a contratação dos serviços organizados em etapas que serão relacionadas às demandas so-

ciais, econômicas e ambientais apresentadas pela agricultura familiar.
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O SEBRAE participa deste eixo de desenvolvimento com ações voltadas ao estímulo do 

empreendedorismo e do desenvolvimento rural e urbano, sendo esta uma solicitação de 

grande parte dos municípios da OAV. 

Em Porto Velho/RO, o SEBRAE apresenta ações de criação de ambiente favorável para o 

desenvolvimento do empreendedorismo e dos pequenos negócios, em parceria com a Pre-

feitura, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), Junta Comercial, 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Associação Rondoniense de Municípios (AROM) 

e Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de Rondônia (SIMPI/RO). Dentre ou-

tras ações, o SEBRAE concluiu no município a implantação da Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, desenvolveu orientação técnica em gestão e empreendedorismo rural a 63 pro-

dutores rurais que atuam com horticultura e 14 produtores de fl ores tropicais e mobilizou 

a comunidade local para formalização dos empreendedores formais. No âmbito do desen-

volvimento de capacidades em associativismo e cooperativismo atendeu a 280 famílias de 

produtores rurais das localidades de Distrito de Abunã; Jaci-Paraná (Assentamento Joana 

D’Arc); União dos Bandeirantes, com 7 (sete) capacitações realizadas e 7 (sete) previstas.

Elaborou também o diagnóstico das potencialidades locais de mercado, com o diagnósti-

co da mandiocultura a partir da identifi cação da potencialidade local para o desenvolvimen-

to da atividade, com pesquisa e estudo mercadológico de atividades setoriais a jusante do 

rio Madeira, no trecho entre o eixo da barragem da UHE de Santo Antônio até a Comunidade 

Calama (Distritos de Nazaré, São Carlos e área rural de Porto Velho).

Nos municípios de Alta Floresta/MT, Brasil Novo/PA, Cumaru do Norte/PA, Pacajá/PA, 

Dom Eliseu/PA e Itupiranga/PA realizou análise de mercado e levantamento das potenciali-

dades e necessidades de mercado. Em Lábrea/AM e Alta Floresta colaborou na implantação 

da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Desenvolveu assistência técnica e consultoria em 

Brasil Novo, Itupiranga e Nova Mamoré/RO.

Em Feliz Natal e Porto dos Gaúchos, ambos no Mato Grosso, apoiou o Projeto de Desen-

volvimento da Apicultura, por meio da participação no Congresso Brasileiro de Apicultura e 

Feira do Mel de Sinop/MT, e capacitações por meio de cursos e consultorias.

As ações da CONAB voltadas para o desenvolvimento regional ocorrem por meio da in-

tervenção governamental com aquisição de produtos agrícolas e/ou subvenção aos produ-

tos extrativistas.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) incentiva a produção de alimentos pela 

agricultura familiar, permitindo a compra, a formação de estoques e a distribuição de ali-

mentos para pessoas em situação de insegurança alimentar. Os produtos também são dis-

tribuídos na merenda escolar de crianças, em hospitais e entidades benefi centes, atendidas 

por programas sociais locais e demais cidadãos em situação de risco alimentar, como indíge-

nas, quilombolas, acampados da reforma agrária e atingidos por barragens.
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Com a Política de Garantia de Preço Mínimo (PGPM), o governo assegura renda ao produ-

tor rural garantindo a compra de seus produtos pelo preço mínimo, forma estoques e regula 

o abastecimento interno. 

Dentre os produtos alimentares comprados pela CONAB está a castanha, a farinha de 

mandioca, o feijão, diversos tipos de frutas, dentre outros. Os Quadros 13 e 14 mostram 

alguns dados quantitativos de compra com doação simultânea e Formação de Estoques 

pela Agricultura Familiar (CPR-Estoque) e PPA/PGPM Extrativismo respectivamente, incluin-

do quantidade de alimento comprado, valor pago, número de agricultores e consumidores 

benefi ciados. Além das informações explicitadas, há outros municípios com associações e 

cooperativas que têm projetos em análise para formalização das compras.
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Quadro 13. Exemplos de Compra Simultânea e CPR-Estoque nos Municípios da OAV

Fonte: CONAB 2010 - Planilhas de monitoramento da Operação Arco Verde. (–) Indica a inexistência de 
detalhamento da informação.

MUNICÍPIO ALIMENTO (KG) VALOR (R$) AGRICULTORES 
BENEFICIADOS

CONSUMIDORES 
BENEFICIADOS

Alta Floresta

113.379 271.723,90 61 7.914

7.198 6.718,18 7 1.390

11.306 24.165.40 9 1.390

Colniza

120.376 188.133,10 53 9.420

17.340 41.905,00 26 -

250.868 356.917,26 181 -

Cotriguaçu

222.184 373.215,90 115 4.485

68.615 94.564,45 23 1.711

23.981 32.853,97 11 -

Juína

308.318 458.058,70 136 9.914

77.777 69.999,30 25 -

38.280 99.528,00 29 -

- 384.977,18 140 -

- 67.470,00 15 -

- 89.999,80 - -

Lábrea

- 396.000,00 - -

- 160.000,00 - -

- 150.000,00 - -

- 211.534,70 - -

- 39.716,26 - -

- 39.000,00 - -

- 204.568,00 - -

Marabá - 23.850,00 - -

Marcelândia 83.850 153.374,25 36 1.235

Mucajai 3.762 22.572,00 11 1.650

Nova Bandeirantes
151.772 235.136,00 78 4.322

20.988 454.568,80 18 -

Paragominas 6.088 4.495,55 1 350

Paranaíta - 42.082,00 10 2.137

Pimenta Bueno 253.855 440.417,00 112 32

Porto Velho

110.404 236.276,20 53 2.500

185.589 323.313,20 72 1.530

218.336 337.899,20 76 3.268

116.805 249.266,00 56 2.555

85.074 272.364,85 62 8.428

85.969 267.136,00 60 4.245

56.750 340.500,00 67 -

118.000 236.000,00 63 -

Tailândia

14.915 65.806,88 13 1.023

32.946 32.946,00 15 -

19.000 90.8723,00 26 2.800

São Félix do Araguaia - - 15 1.630

Nova Ubiratã - - 16 5.625

TOTAL 8.383.610,63  
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Quadro 14. Exemplos de PAA e PGPM nos Municípios da OAV

Fonte: CONAB 2010 - Planilhas de monitoramento da Operação Arco Verde. 

O Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES) do IN-

CRA sinaliza para um processo de desenvolvimento rural sustentado, fundado na democra-

tização do acesso à terra, à guisa da sua função social, e na potencialização da capacidade 

humana em tornar produtiva a estrutura fundiária, de forma ordenada e racional. Objetiva, 

assim, a conservação dos recursos naturais, o restabelecimento das áreas ambientalmente 

degradadas, afora a promoção social e econômica dos diferentes grupos sociais que habi-

tam o meio rural. Visa implantar uma ação descentralizada de apoio às famílias dos agricul-

tores (as) assentados (as) nos Projetos de Reforma Agrária e Projetos de Assentamentos 

reconhecidos pelo INCRA. Dessa maneira, pretende-se abarcar diversos aspectos inerentes 

ao desenvolvimento dos Projetos de Assentamento, tais como: Crédito Rural; Capacitação; 

Cooperação; Organização Rural; Infraestrutura e Serviços Sociais; Infraestrutura Produtiva; 

Extrativismo; Pesca Artesanal; Cultura; Sistemas de produção; Mercado e Comercialização; 

Agroindustrialização e Meio Ambiente, dentre outros que se façam necessários. O Quadro 

15 apresenta os municípios contemplados com ATES e aqueles que terão a assistência em 

2011, além do número de famílias atendidas.

MUNICÍPIO ALIMENTO (Ton) VALOR (R$)
AGRICULTORES 
BENEFICIADOS

CONSUMIDORES 
BENEFICIADOS

Brasil Novo 51,06 63.342,95 17 2.932

Dom Eliseu
18,6 35.971,46 8 2.723

4 10.473,60 3 60

Mucajaí 45 54.000,00 12 5.700

TOTAIS 118,66 163.788,01 40 11.415
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Outra ação a ser implementada pelo INCRA em 2011 nos municípios de Brasil Novo/PA, 

São Félix do Xingu/PA, Porto Velho/RO e Nova Mamoré/RO, vinculada ao desenvolvimento 

de novas tecnologias, é o Programa Terra Sol que é uma ação de fomento à agregação de 

valor à produção, apoiando a agroindustrialização e a comercialização por meio da elabora-

ção de planos de negócios, pesquisa de mercado, consultorias, capacitação em viabilidade 

econômica e gestão e implantação/recuperação/ampliação de agroindústrias. 

Quadro 15. Municípios e Famílias Assentadas Atendidas pela ATES/INCRA (2010-2011)

Fonte: INCRA 2010 - Planilhas de monitoramento da Operação Arco Verde. (–) Indica a inexistência 
de detalhamento da informação. 

MUNICÍPIO
FAMÍLIAS           

ATENDIDAS
PERÍODO DE         
ASSISTÊNCIA

PERÍODO DE INÍCIO/
RENOVAÇÃO

Paragominas 526 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Dom Eliseu 129 Até junho / 2010 A partir de janeiro/2011

Ulianópolis 727 Até junho / 2010 A partir de janeiro/2011

Altamira 930 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Brasil Novo 447 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Marabá 6240 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

São Felix do Xingu 850 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Santa Maria das Bar-
reiras

667 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Santana do Araguaia 531 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Itupiranga 6045 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Rondon do Pará 6045 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Machadinho D’Oeste 3639 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Nova Bandeirantes 690 Até dezembro / 2010 A partir de janeiro/2011

Confresa 1048 Até dezembro / 2010 -

Marcelândia - Até dezembro / 2010 -

Vila Rica 496 Até dezembro / 2010 -

Querência 305 Até dezembro / 2010 -

Amarante do Maranhão 972 Até dezembro / 2010 -

Paranaíta 660 Até dezembro / 2010 -

Tailândia 41 - A partir de dezembro/2010

Novo Repartimento 4448 - A partir de dezembro/2010

Cumaru do Norte 902 - A partir de dezembro/2010

Gaúcha do Norte - - A partir de janeiro/2011

Nova Maringá - - A partir de janeiro/2011

Peixoto de Azevedo - - A partir de janeiro/2011

Nova Ubiratã - - A partir de janeiro/2011

Juína - - A partir de janeiro/2011

Porto Velho 2530 - A partir de janeiro/2011

Pimenta Bueno 193 - A partir de janeiro/2011

Nova Mamoré 1511 - A partir de janeiro/2011
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DISPONIBILIZAÇÃO DE MECANISMOS DE CRÉDITO

No eixo Disponibilização de Mecanismos de Crédito as ações são de responsabilidade, 

majoritariamente, do MDA, do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia, sendo registradas 

para alguns municípios ações de crédito realizadas pelo INCRA e MPA.

As ações desenvolvidas pelo MDA referem-se ao auxílio prestado aos municípios no aces-

so ao crédito voltado à agricultura familiar, a intensifi cação da aplicação e renegociação 

de recursos e dívidas vinculadas ao Pronaf, de maneira a fi nanciar a diversifi cação da base 

produtiva. Essas ações estão em desenvolvimento por meio do curso de Capacitação em 

Produção Sustentável e Políticas Públicas, que tem como fi nalidade capacitar dois técnicos 

municipais da assistência técnica e extensão rural, nos 43 municípios da OAV, para apoiar o 

desenvolvimento rural sustentável e propiciar o conhecimento de todas as políticas públicas 

sob gestão do MDA. 

Sob a responsabilidade do Banco do Brasil destacam-se três ações: ofertar e ampliar as 

linhas de crédito do PRONAF e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 

(FCO) para agricultores familiares com regularidade ambiental, agindo localmente como 

agente de transformação do modelo de produção; consolidar e ampliar a Estratégia de De-

senvolvimento Regional Sustentável (DRS); e, realizar palestras e orientações para linhas 

de crédito e metodologia DRS, esta última de fl uxo contínuo e realizado semestralmente 

pelo Banco, de acordo com a demanda ou em conformidade com sua política de atuação na 

região.

No que se refere à oferta e ampliação das linhas de crédito do PRONAF, FCO e Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) a análise dos dados revelou que o acesso 

ao crédito e/ou sua ampliação ocorreu em 42 dos 43 municípios da OAV, com exceção de 

Lábrea/AM, pois não houve apresentação de projeto técnico ou proposta simplifi cada para a 

linha de crédito referente à safra 2009/2010. O total de operações realizadas no período con-

tabilizou o montante de 6.101 operações de custeio e investimento, para as diversas modali-

dades de crédito, somando a quantia de R$396.891.980,00. Destes, 58% (R$ 230.823.495,00) 

foram aplicados em atividades de pecuária e 42% (R$ 86.909.884,00) em atividades agrícolas 

(Quadro 16).
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Quadro 16. Quantidade de Operações e Montantes em Reais, Segundo as Atividades Financiadas com 
Recursos do PRONAF, do FNO e do FCO nos Municípios da OAV – SAFRA 2009/2010

Quadro 17. Quantidade de Operações e Montantes em Reais com Recursos do PRONAF, do FNO e do FCO, 
segundo o porte do produtor nos municípios da OAV – SAFRA 2009/2010

* O valor difere do montante global devido à ausência de especifi cação da informação para alguns municípios.
Fonte: Banco do Brasil 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde.

 * O valor difere do montante global devido à ausência de especifi cação da informação para alguns municípios.
Fonte: Banco do Brasil 2010 - Planilhas de Monitoramento da Operação Arco Verde. 

Atividades fi nanciadas
Quantidade de operações se-

gundo a atividade Valor (em reais)

Agrícola 2.078 86.909.884,00

Pecuária 3.763 230.823.495,00

Total de operações de inves-
timento e custeio 5.841* 317.733.379,00*

     

Porte do Produtor
Quantidade de operações 

segundo a atividade Valor (em reais)

Mini 1.315 18.968.446,00

Pequeno 2.324 84.304.133,00

Demais porte 996 126.897.231,00

Total de operações de investi-
mento e custeio 4.635* 23.069.810,00*

     

Dentre os mais de 40 itens fi nanciados destacaram-se, com mais de 1.000 operações, os 

itens Bovinocultura de Carne e Mista, seguidas pela Bovinocultura de Leite e pelo cultivo 

de mandioca, estas últimas com mais de 600 operações cada. Estes quatro itens também 

são os lideres do ranking quando se considera o recurso investido (Quadro 18). No entanto, 

salienta-se que os itens fi nanciados pelo Banco do Brasil para as atividades de Bovinocultura 

de Carne, Leite e Mista tiveram como principal objetivo o aumento e a melhoria da qualidade 

do produto fi nal, não implicando em aumento de área desmatada.
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Quanto ao porte dos benefi ciários observou-se a predominância dos pequenos produ-

tores (2.324), seguidos pelos mini produtores (1.315) e, por último, por aqueles enquadra-

dos nos “demais portes” (996). No entanto, a avaliação das quantias aplicadas evidenciou 

um valor maior aplicado para o grupo classifi cado como “demais portes”, secundariamente 

para os pequenos e o menor quantitativo foi destinado à categoria dos mini produtores 

(Quadro 17).



Quadro 18. Quantidade de Operações e Montantes em Reais com Recursos do PRONAF, do FNO e do FCO, 
segundo os itens fi nanciados nos municípios da OAV – SAFRA 2009/2010

* Referem-se aos itens que contabilizaram mais de 50 operações.
** O valor de alguns itens pode apresentar mudanças e diferir do montante global devido à ausência 
de especifi cação da informação para alguns municípios.
Fonte: Banco do Brasil 2010 - Planilhas de monitoramento da Operação Arco Verde. 

Principais Itens                
Financiados*

Quantidade de operações 
segundo a atividade

Valor (em reais)**

Arroz 61 5.397.996,00

Bovino - Carne 1.798 164.522.304,00

Bovino - Leite 699 19.119.709,00

Bovino – Misto 1.473 13.864.024,00

Café 342 1.736.020,00

Galpão/Paiol 69 621.190,00

Irrigação 53 1.188.260,00

Mandioca 683 3.210.292,00

Maquinas e implementos 96 2.714.813,00

Milho 62 11.250.704,00

Soja 309 37.994.171,00

Tratores 188 14.350.603,00

Outros 268 33.550.754,00

Total de operações de investi-
mento e custeio 6.101 309.520.840,00
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Já em relação à consolidação e ampliação da Estratégia DRS, o Banco do Brasil atuou 

em 28 municípios, registrando um total de 6.354 benefi ciários e somando o valor de 

R$409.762.581,44 investidos, com destaque para os itens Bovinocultura de Leite (2.488 be-

nefi ciários), cultivos de mandioca e pupunha, com 1.368 e 774 benefi ciários, respectivamen-

te, DRS urbano (que abrange atividades de reciclagem, confecções de roupas e Produção 

Agroecológica Integrada Sustentável - PAIS, com 517 benefi ciários) e cafeicultura (442 be-

nefi ciários). De maneira menos signifi cativa, tanto em quantidade quanto em montante de 

investimento aplicado, aparecem as atividades de artesanato, extrativismo, produção de 

oleaginosas, horticultura e fruticultura (Quadro 19).

Quadro 19. Quantidade de Operações e Montantes em Reais com Recursos da Estratégia de Desenvolvimento 
Regional Sustentável, Segundo os Itens Financiados nos Municípios da OAV – SAFRA 2009/2010

* Referem-se aos itens que contabilizaram mais de 100 operações.
** O valor de alguns itens pode apresentar mudanças devido à ausência de especifi cação da informação para 
alguns municípios.
Fonte: Banco do Brasil - Planilhas de monitoramento da Operação Arco Verde.

Principais Itens                
Financiados*

Quantidade de operações 
segundo a atividade**

Valor (em reais)**

Bovino - Carne 162 1.255,30

Bovino - Leite 2.488 35.084.492,90

Café 442 5.029.389,02

Mandioca 1.368 14.627.989,86

Pupunha 774 346.381.940,11

Urbano 517 1651776,95

Outros 603 6.985.737,30

Total de operações de investi-
mento e custeio 6.354 409.762.581,44

     

45



Por último, em relação à estratégia DRS, é válido acrescentar que o índice de inadim-

plência desses investimentos é baixíssimo, representando 0,23% do montante de recursos 

investidos e que o município que apresentou maior desempenho em total de benefi ciários 

foi Machadinho d’Oeste/RO.

Já as ações executadas pelo Banco da Amazônia vêm ocorrendo em 26 municípios da 

OAV, merecendo destaque a disponibilização de todas as linhas de crédito que façam parte 

dos programas do Banco da Amazônia, especialmente aquelas que aplicam recursos das di-

ferentes modalidades do PRONAF e Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), 

e as ações de capacitação em elaboração de projetos para pleitear recursos e de assistência 

técnica, desenvolvidas em parceria com a EMATER, INCRA e SEBRAE. 

No que se refere às operações de custeio e investimentos fi nanciadas com recursos do 

PRONAF e FNO foram executadas 13.649, totalizando o montante de R$56.581.238,79. Den-

tre as atividades fi nanciadas estão a agricultura, a avicultura, bovinocultura de leite, as linhas 

FNO Biodiversidade e Amazônia Sustentável, projetos voltados para o turismo, piscicultura 

e assistência técnica.

Quanto à capacitação foram treinados mais de 11.000 técnicos nos municípios de Cumaru 

do Norte, Altamira, Lábrea, Machadinho d’Oeste, Nova Ubiratã e Ulianópolis.

As ações desenvolvidas pelo INCRA referem-se à: concessão de crédito apoio inicial; aqui-

sição de materiais de construção; construção e recuperação de habitações;  abertura de 

estradas vicinais; e instalação de sistema de abastecimento de água para famílias residentes 

em assentamentos. Em termos gerais, o montante de créditos de ações executadas até de-

zembro de 2010 soma R$76.622.200,00, benefi ciando famílias residentes em assentamentos 

de 25 municípios que participam da Operação Arco Verde (Quadro 20).
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Quadro 20. Modalidade e Montantes (em R$) de Créditos, e Famílias Benefi ciadas Segundo o Grupo de Municípios de 
Aplicação dos Recursos

Fonte: INCRA 2010 - Planilhas de monitoramento da Operação Arco Verde. *Os dados apresentados englobam as 
diferentes modalidades de crédito para os montantes apresentados em reais, com exceção da modalidade 
estradas vicinais e sistema de abastecimento de água. (–) Indica a inexistência de detalhamento da informação. 

Modalidade de crédito Total de créditos             
concedidos

Montantes de  
créditos em reais

Grupos de                       
municípios

Apoio Inicial
398 3.500,00 Aripuanã

59 - Porto Velho

Aquisição de Material de 
Construção

398 15.000,00 Aripuanã

1503 12.259.400,00 Marabá

242 5.883.600,00 Nova Mamoré

5 75.000,00 Amarante do Maranhão

Construção e Recuperação de 
Habitações

946 - Vila Rica

12 - Brasil Novo

1912 - Colniza

5125 210.000,00 Confresa

1128 - Cotriguaçu

15 75.000,00 Cumaru do Norte

280 2.240.000,00 Feliz Natal

353 210.000,00 Juína

282 - Machadinho d’Oeste

100 144.000,00 Marcelândia

230 1.589.800,00 Nova Ubiratã

540 3.479.000,00 Peixoto de Azevedo

81 656.000,00 Querência

213 - São Felix do Araguaia

Fomento 80 - Pacajá

Instalação
575 4.003.400,00 Santa Maria das Barreiras

1298 6.637.000,00 Amarante do Maranhão

Estradas vicinais e abasteci-
mento de água

23 191.730,23 Dom Eliseu

Diversos*

2381 13.490.200,00 Itupiranga

597 1.566.000,00 Pacajá

2227 17.622.200,00 Marabá

1764 4.346.600,00 Novo Repartimento

469 2.144.600,00 São Felix do Xingu

Pronaf 853 - Amarante do Maranhão

Total 24.089 76.622.200,00 25 municípios
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Já as ações do MPA envolvem a liberação de créditos para piscicultura (130 unidades em 

Santa Maria das Barreiras/PA e em Santana do Araguaia/PA) e a aquisição de voadeiras (120 

unidades), ambas a serem executadas até dezembro de 2010, sendo a última ação executa-

da em parceria com o Banco do Brasil. Para efetivação da primeira ação foi criado um comitê 

gestor no estado do Pará e os municípios integrantes da Operação Arco Verde estão sen-

do priorizados para o início das ações de desenvolvimento da piscicultura familiar. O início 

dos diálogos entre os parceiros ocorreu em outubro de 2010, por meio de reuniões entre o 

Banco do Brasil, Secretaria de Estado da Pesca e Aqüicultura e Superintendência Federal da 

Pesca e Aqüicultura do MPA, responsável pelo desenvolvimento da ação.

CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS E ATORES LOCAIS DA 

SOCIEDADE CIVIL

O eixo Capacitação na OAV apresenta um leque de informações e conteúdos para a for-

mação de gestores municipais, atores da sociedade civil organizada, agentes de assistência 

técnica, agricultores, comerciantes e para toda a sociedade. Compromissados com a Agen-

da de Compromissos dos municípios, órgãos como CONAB, MDA, INCRA, MAPA, EMBRAPA, 

MPA, MMA, IBAMA, SIPAM, ICMBIO, SFB, SEBRAE, Previdência Social, Banco do Brasil e Ban-

co da Amazônia desenvolveram cursos, palestras, ofi cinas e seminários.

A CONAB realizou capacitação dos gestores municipais e agricultores para a operaciona-

lização do Programa de Aquisição de Alimentos e da Política de Garantia de Preços Mínimos 

Extrativista, durante o Mutirão Arco Verde e posteriormente nos municípios, com aproxima-

damente 35 cursos/palestras/ofi cinas oferecidos e 730 gestores/agricultores atendidos.

O MMA, com o apoio do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e a parceria do 

SIPAM, está oferecendo a Capacitação e Consultoria Técnica a Gestores Locais para o Forta-

lecimento da Gestão Ambiental nos Municípios da Operação Arco Verde – que conta com a 

participação de técnicos dos governos estaduais – como resposta a uma série de demandas 

que constam das Agendas de Compromissos da quase totalidade dos municípios da OAV. 

O curso é composto por cinco módulos de 40 horas/aula cada, totalizando 200 horas/aula, 

conforme anteriormente detalhado neste relatório, no item Fortalecimento da Gestão Am-

biental Municipal.

Serão capacitados dois técnicos indicados pela prefeitura municipal e um representante 

da sociedade civil indicado por conselho municipal. A capacitação ocorrerá em sete pólos, 

com uma média de 40 capacitandos por pólo, num período de cinco semanas. O primeiro 

módulo foi ministrado em outubro de 2010 e o curso tem término previsto em março de 

2011.
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A solicitação sobre orientação a respeito do Cadastro Ambiental Rural será atendida no 

curso, no Módulo III - Institucionalização da Gestão do Território: construção dos instrumen-

tos da política ambiental municipal e CAR. O governo de cada estado participará como ins-

trutor neste módulo específi co, apresentando o Plano Estadual de Combate ao Desmata-

mento e os instrumentos de implantação do CAR.

A abordagem sobre as questões conceituais, técnicas e programas para a obtenção de 

recursos públicos dos Bancos (BNDES, Banco do Brasil e Banco da Amazônia), FNMA e orien-

tações sobre o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), que foi 

também uma demanda de quase todos os municípios da OAV, será realizada no Módulo V. 

Os temas abordados neste Módulo serão: Apresentação da conotação regional esperada 

para a obtenção de recursos; Identifi cação das identidades territoriais como pressuposto 

para a obtenção do fi nanciamento; Noções sobre elaboração de projetos; Instrumentos 

para apresentação de projetos e de prestação de contas; Ofi cina de elaboração de projetos. 

Espera-se que, como resultado deste módulo, o município elabore um projeto de interesse 

local/regional para apresentar a um agente fi nanceiro. Ainda durante o Módulo V do curso de 

capacitação para o fortalecimento da gestão ambiental municipal, o MAPA oferecerá orien-

tação para captação de recursos para custeio e investimento em projetos comunitários. Os 

programas de apoio ao desenvolvimento agropecuário sustentável do MAPA - Programa de 

Estímulo à Produção Agropecuária Sustentável (PRODUSA) e Programa para Redução da 

Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (ABC) - serão apresentados por meio de 

palestras e material didático pelos técnicos do BNDES. 

Outra ação do MMA no contexto da capacitação se refere ao Subprograma Projetos De-

monstrativos (PDA), que tem o apoio do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tro-

picais do Brasil (PPG7). O PDA Amazônia busca promover aprendizagens sobre a viabilidade 

de novos modelos de preservação, conservação, utilização racional dos recursos naturais e 

recuperação das formações fl orestais e ecossistemas associados que integram a Amazônia. 

Visando a melhoria da qualidade de vida das populações locais, incentiva a experimentação 

de tecnologias sustentáveis, o fortalecimento da organização social e o gerenciamento de 

ações que conciliem a conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento econômi-

co e social.

Dezessete projetos de conservação da Amazônia foram selecionados pelo PDA em no-

vembro de 2010, e repartirão R$ 3,62 milhões, com 18 meses para apresentar os resultados. 

Os projetos foram escolhidos na Chamada 10 do PDA, em duas linhas temáticas: Sistematiza-

ção e Disseminação de Experiências de Produção Rural Sustentável em Municípios inseridos 

na Operação Arco Verde, com seis propostas aprovadas e R$ 2,22 milhões; e Consolidação 

de Projetos de Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas bem sucedidos, com onze 

propostas aprovadas e R$ 1,4 milhão. 

Os recursos para a implementação são da Cooperação Financeira da República Federal 

da Alemanha, por meio do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), com contrapartida 

do Ministério do Meio Ambiente e cooperação técnica por meio da Agência de Cooperação 

Técnica Alemã (GTZ). 
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O Quadro 21 mostra os municípios da OAV que foram contemplados pelo PDA.

O Programa Amazônia Sem Fogo é de responsabilidade do MMA, com apoio da Direção 

Geral da Cooperação Italiana, da Embaixada da Itália no Brasil, e parcerias do IBAMA-PRE-

VFOGO, Serviço Florestal Brasileiro, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e das locali-

dades onde está o programa. Atua preventivamente com o objetivo de reduzir o fenômeno 

dos incêndios fl orestais e melhorar as condições de vida dos produtores das comunidades 

rurais atendidas. O Amazônia Sem Fogo, embora não tenha sido uma demanda das Agendas 

de Compromissos, esteve presente em 17 municípios da OAV, que estão distribuídos pelos 

oito pólos do Programa. 

Quadro 21. Municípios da OAV Contemplados pelo Subprograma Projetos Demonstrativos - PDA

CHAMADA 10

Tema I

Título Proponente Local/UF

Quem Faz Bem, Gosta e Quer Mostrar. As 
Boas Práticas do PDA em Rondônia Rio Terra

Machadinho do Oeste, Pimenta Bueno, 
Ji-Paraná, Nova Mamoré e Porto Velho

Disseminação de Experiências Inovadoras 
do Nortão do Mato Grosso

STR Lucas do Rio Verde

Paranaíta, Nova Maringá, Porto dos 
Gauchos, Feliz Natal, Marcelândia, Peix-
oto de Azevedo, Alta Floresta, Juara e 
Nova Ubiratã, Nova Mutum

Reposição Florestal com Uso do Sistema 
Sustentável da Roça sem Queimar em 
Áreas Alteradas nos Municípios de  Brasil 
Novo e Medicilândia

STTR de Medicilândia Brasil Novo e Medicilândia

Sistematização e Disseminação dos Resul-
tados das Casas Rurais da Transamazônica, 
Xingu e BR 163

FVPP
Rurópolis, Placas, Uruará, Medicilândia, 
Brasil Novo, Altamira, Anapu e Pacajá

Mobilização Social, Organização Comuni-
tária e Conquista da Cidadania na Criação 
de Reservas Extrativistas: Sistematização 
de duas Experiências no Médio Purus, mu-
nicípio de Lábrea – AM

IEB Lábrea/AM

Tema II

Título Proponente Local/UF

Fortalecimento da Apicultura e Sistemas 
Agrofl orestais de Entre Rios APROGER Nova Ubiratã MT

Produção Sem Uso do Fogo para o Desen-
volvimento Sustentável da Comunidade do 
Rio Bonito

AMPRCRB Ulianópolis PA

Projeto de Consolidação de Alternativas 
ao Desmatamento e Queimadas para as 
Unidades de Produção Familiar Rural do 
Município Juína

AJOPAM Juína MT

Roça sem Queimar: Sistematização e Aná-
lise dos Aspectos Produtivos, Ecológicos e 
Socioeconômicos de Medicilândia e Brasil 
Novo

STTR de Medicilândia Medicilândia e Brasil Novo PA
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Fez parte do Programa a capacitação para o uso de técnicas alternativas ao uso do fogo, 

ligadas às atividades agropecuárias, extração madeireira e agricultura. O curso foi composto 

de 10 módulos de três dias cada, com freqüência de um módulo por mês, com as seguintes 

temáticas:

Módulo I: Desenvolvimento sustentável e legislação ambiental;

Módulo 2: Educação ambiental;

Módulo 3: Metodologia participativa para a defi nição de políticas públicas: protocolos 

municipais - um instrumento para ação local;

Módulo 4: Prevenção e combate ao fogo;

Módulo 5: Recuperação de solos degradados e sistemas agrofl orestais;

Módulo 6: Recuperação de solos degradados e sistemas agrofl orestais;

Módulo 7: Técnicas para o manejo e o melhoramento das pastagens;

Módulo 8: Valor da fl oresta e alternativas à utilização de resíduos fl orestais;

Módulo 9: Manejo fl orestal sustentável e gestão de fl orestas públicas;

Módulo 10: Avaliação, sistematização e consolidação do programa Amazônia Sem Fogo.

Além disso, será realizado em 2011 um treinamento sobre metodologias participativas 

e gestão de confl itos para os multiplicadores que forem selecionados pelas comunidades 

para os trabalhos, sendo um evento por pólo. Também em 2011 serão implantadas unidades 

demonstrativas (cinco por pólo, totalizando 20 famílias – e atingindo em média 100 pessoas 

por pólo) para ampliar e difundir as técnicas aprendidas nas capacitações. 

O desenvolvimento de novas tecnologias e arranjos produtivos locais, tendo como princi-

pal capacitador a EMBRAPA, é fortalecido por cursos de capacitação para produtores rurais, 

técnicos de extensão rural, secretarias municipais de agricultura, cooperativas e associa-

ções rurais, e prestadoras de serviço de ATES e ATER, com temas relacionados: à cadeia 

produtiva da fruticultura, da mandioca e do leite; cafeicultura com ênfase na interpretação 

de análise do solo, manejo da cultura e qualidade da produção; dia de campo sobre a cul-

tura do maracujá; manejo do rebanho e pastagem; bovinocultura leiteira com ênfase em 

manejo da pastagem, sanidade e qualidade do leite; ovinocultura; criação de tambaqui em 

tanque escavado; piscicultura; sistemas agrofl orestais e sistemas silviculturais; capacitação 

em integração lavoura, pecuária e fl oresta; trio da produtividade em roça sem fogo; plantio 

direto agroecológico; elaboração de projetos para recuperação de áreas degradadas (área 

de preservação permanente e área de reserva legal) e manejo fl orestal; coleta e seleção de 

sementes fl orestais nativas; produção de mudas fl orestais e; educação ambiental. O período 

de efetivação destes cursos varia de junho a dezembro de 2010, em diversos municípios da 

Operação Arco Verde. 

Outro exemplo de capacitação oferecida pela EMBRAPA é a capacitação em Coleta e 

Seleção de Sementes realizada em Paragominas/PA e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

em Marabá/PA, ambas realizadas em outubro de 2010.
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Dentro desta mesma temática, o INCRA trabalha com a capacitação de servidores e téc-

nicos do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Fami-

liar e na Reforma Agrária (PRONATER), visando a implantação de novas tecnologias nos 

assentamentos da Reforma Agrária, com quatro seminários em quatro módulos, sendo eles: 

Módulo 1 - Diagnóstico da realidade e problematização de SAFs na Amazônia; Módulo 2 - 

Planejamento e elaboração de projetos de SAFs; Módulo 3 - Indicadores, monitoramento e 

avaliação dos SAFs; Módulo 4 - Síntese das experiências implementadas e avaliação fi nal do 

processo. Esta capacitação tem duração de 288 horas/aula desenvolvidas em dois anos, com 

início previsto para 2011.

O MDA formatou a capacitação em Produção Sustentável e Política Públicas, que tem por 

fi nalidade capacitar dois técnicos municipais da assistência técnica e extensão rural, dos 43 

municípios da OAV, para apoiar o desenvolvimento rural sustentável segundo os princípios 

da Agroecologia, com vistas a implementar padrões tecnológicos apropriados para a agri-

cultura familiar da região amazônica. A partir de enfoques participativos, visa a implementa-

ção de políticas públicas compatíveis com a desejada preservação ambiental, que contribu-

am para a inclusão social, respeitando as características culturais das populações rurais da 

região, respeitando as especifi cidades dos diferentes agroecossistemas. O curso também irá 

propiciar um módulo específi co de todas as políticas públicas sob gestão do MDA.

O Ministério também implementa o curso de capacitação em Políticas Públicas de Apoio 

a Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade, que tem como objetivo capacitar 

técnicos ligados à Instituição da Rede de Serviços e Arranjos Produtivos Locais do Plano 

Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, em parceria com 

MMA, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), CONAB e GTZ, com 

165 alunos sendo capacitados em 23 estados, sendo 92 em municípios prioritários do Plano 

Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB) e 73 em 

outros municípios e APLs.

O Banco do Brasil apresenta, em todos os municípios da OAV e em parceria com Sindi-

catos, Associações, Prefeitura, INCRA, MDA e Cooperativas, palestras e orientações para 

linhas de crédito com fóruns regionalizados para debate de soluções de reversão da situa-

ção do crédito no município e apresentação das novidades da nova Safra, visando manter a 

assistência creditícia do produtor rural, principalmente na agricultura familiar. Já o Banco da 

Amazônia realizou ofi cinas para apresentação dos seus programas, como por exemplo, em 

Altamira/PA, envolvendo cerca de 40 participantes, entre empresários e produtores rurais.
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A participação da Previdência Social nos processos de capacitação ocorreu por meio da 

realização de palestras e orientações sobre os direitos e deveres do cidadão perante a Previ-

dência Social, em parceria com os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Escolas Municipais, 

Associações, Colônia dos Pescadores e Comunidade de um modo geral. Durante os Mutirões 

aconteceram atendimentos individualizados com realização de inscrições no Regime Geral 

da Previdência Social (RGPS) e utilização dos sistemas corporativos na habilitação e conces-

são de benefícios; palestras rotativas oferecidas aos segurados sobre benefícios, utilização 

dos canais remotos, distribuição de folder, além de “tira dúvidas”, oferecido a entidades 

com o objetivo de formar disseminadores das informações previdenciárias no âmbito de 

suas atuações. 

O IBAMA trabalha na formação de Agentes Ambientais Voluntários e Brigadistas, com 

cursos oferecidos em 2010 e previstos para 2011. Em Juína/MT desenvolveu o programa 

“Agente Ambiental Voluntário Indígena”, como forma de envolver a comunidade indígena 

na gestão ambiental de suas terras, em parceria com a Fundação Nacional do Índio (FU-

NAI), ASSIRIK, Associação Etnia Zoró e Associação Etnia Cinta Larga, com realização de cur-

so de Agente Ambiental Indígena envolvendo indígenas das etnias Cinta Larga, Gavião e 

Mundukuru. Realizado na Aldeia Rio Seco – Terra Indígena (TI) Serra Morena e Aldeia Escola 

Zawã Karej Pangyiej – e TI Zoró, com a participação de representantes de 10 Terras Indíge-

nas: Aripuanã, Roosevelt, Serra Morena e do Parque Indígena Cinta Larga, com 38 partici-

pantes e num segundo momento com representantes de 13 aldeias da Terra Indígena Zoró, 

com 35 participantes.

Em Marcelândia/MT, em parceria com a prefeitura municipal, o IBAMA capacitou briga-

distas em prevenção e combate a incêndios fl orestais via o Programa PREVFOGO, com a se-

leção e contratação de 15 brigadistas por um período de cinco meses, podendo ser renovado 

por mais um mês, dependendo das condições climáticas. Já em Novo Progresso/PA realizou 

na Aldeia Baú o curso de agentes ambientais voluntário-comunitários, envolvendo indígenas 

da etnia Kayapó, das Terras Indígenas Baú e Mekragnotire, dos municípios de Novo Progres-

so e Altamira, com a formação de 20 Agentes Ambientais Indígenas, das aldeias Mekragno-

tire/Kubenkokre, Mekragnotire/Pukany, Baú e Mekragnotire/ Kendjãn.

A capacitação voltada para educação ambiental e ofi cinas para comunidades localiza-

das em unidades de conservação e entorno tem como principal expoente o ICMBio. Dentre 

outras iniciativas, capacitou em Juína/MT, no ano de 2010, 30 brigadistas para o combate 

a incêndios, e em Lábrea/AM promoveu ações de educação ambiental voltadas para o uso 

sustentável dos recursos naturais, relacionadas às Unidades de Conservação da região, em 

parceria com o Instituto de Educação do Brasil e SFB, com capacitação em Cooperativismo; 

Ofi cina de Boas Práticas da Castanha; Ofi cina de Manejo do Jacaré e do Pirarucu, Manejo 

Madeireiro Comunitário, curso Cadeias de Valor, e outros.
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O MPA capacitou, em São Félix do Araguaia/MT, 140 pessoas em seminários de criação 

de pirarucu e tartaruga. Elaborou também o Projeto Pescando Letras, com a capacitação 

de 46,51% do total de pescadores/as registrados no MPA até 09/2008. Desse total, 80% se 

alfabetizaram. Além da alfabetização, os/as pescadores/as receberam consulta oftalmológi-

ca, óculos, camisetas, bonés, sacolas, material escolar e curso de qualifi cação profi ssional e 

educação cidadã.

Em Altamira/PA, o SEBRAE realizou cursos de capacitação gerencial e em Amarante do 

Maranhão/MA ministrou cursos de capacitação rural, sendo estes e outros com processos 

contínuos a partir da demanda do município. Em Itupiranga/PA, Nova Mamoré/RO, Porto 

Velho/RO e outros municípios trabalhou a sensibilização dos empreendedores para os bene-

fícios da formalização, por meio de palestras sobre o Empreendedor Individual e cursos de 

Empreendedorismo, Plano de Negócios, Legalização e Tributos e Acesso a Serviços Finan-

ceiros. 
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INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO E REGIÃO

Os investimentos no município e na região perpassam uma grande gama de atividades, 

como doações, instalações, aperfeiçoamento de setores da economia, dentre outros.

No âmbito das doações, a EMBRAPA doou para cada um dos 43 municípios uma mini-

biblioteca composta por 108 títulos de publicações impressas, 40 títulos de programas de 

rádio ‘Prosa Rural’ e 37 títulos de vídeos do programa ‘Dia de Campo na TV’, tratando de 

diferentes assuntos ligados ao ambiente rural.

O MDA doou para os 43 municípios da OAV, uma biblioteca rural Arca das Letras, que tem 

acervo de aproximadamente 230 livros para todas as faixas etárias, histórias em quadrinhos 

(gibis), livros para pesquisa educacional, livros técnicos e especializados em meio ambiente, 

educação, técnicas agrícolas, entre outros de interesse local que, cuidadosamente organi-

zados, contribuem para o acesso ao conhecimento, com destaque para a produção literária 

brasileira. Os acervos fi cam acondicionados em um móvel-biblioteca criado especifi camen-

te para atender as comunidades rurais, com compartimentos que servem para guardar os 

livros e para fazer exposições literárias. Criado em 2003, o projeto Arca das Letras implanta 

bibliotecas para facilitar o acesso ao livro e à informação no meio rural brasileiro.

Para cuidar das bibliotecas nas comunidades rurais, emprestar os livros e realizar ativi-

dades para a dinamização da leitura visando atender às necessidades de livro, leitura e as 

pesquisas escolares dos moradores, o MDA capacita Agentes de Leitura, que são voluntários 

moradores das comunidades, escolhidos em reuniões locais, que fi carão responsáveis pelas 

bibliotecas Arca das Letras.
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Para os municípios de Aripuanã/MT, Brasnorte/MT, Colniza/MT, Paragominas/PA, Santana 

do Araguaia/PA e Dom Eliseu/PA, o MDA realizou o repasse de recursos para a aquisição de 

veículo 4x4 e equipamentos para as prefeituras (notebook, datashow, GPS e impressora). Já 

o MAPA entregou, por meio de doação, uma patrulha agrícola mecanizada composta de um 

trator, uma carreta, uma grade aradora e uma plantadeira, para cada um dos 43 municípios 

da OAV.

O SIPAM disponibilizará, para 42 municípios, Telecentros compostos de 10 computadores 

e acessórios (mesas, cadeiras, projetor multimídia, impressora, roteador, estabilizador, ser-

vidor, sistemas e programas, câmera de segurança), incluindo uma Antena VSat, capacitação 

e bolsa para monitores. Na primeira fase serão instalados 42 Telecentros em 17 municípios, 

com previsão de entrega no primeiro semestre de 2011, e na segunda fase serão entregues 

38 Telecentros em 25 municípios, com previsão de instalação para o segundo semestre de 

2011.

O MPA disponibilizou para os municípios de São Félix do Araguaia/MT, Porto Velho/RO, 

Juína/MT e Itupiranga/PA, o Kit Feira do Peixe (Peixe Vivo/Peixe Fresco), que é composto 

por uma estrutura metálica desmontável, balcão para manuseio de pescados, recipientes 

com tampa para resíduos, balança eletrônica, caixa isotérmica para acondicionamento de 

peixe, e ainda avental, luvas e facas para cortes e fi letagens, e um tanque desmontável com 

capacidade para dois mil peixes vivos com puçá para coleta e soprador para manutenção da 

água. Instalou Fábrica de Gelo nos municípios de Porto Velho, São Félix do Araguaia e duas 

fábricas em Novo Repartimento/PA. Entregou também caminhão frigorífi co nos municípios 

de Itupiranga e Santa Maria das Barreiras/PA.

O INCRA recuperará, até dezembro de 2010, as vias de acesso nos assentamentos rurais 

dos municípios de Nova Ubiratã/MT (32 km); Machadinho d’Oeste/RO (113 km de recupera-

ção e 25 km de instalação); Porto Velho/RO (42,6 km); Nova Mamoré/RO (97 km); Cumaru 

do Norte/PA (33 km de recuperação e 16 km de instalação); São Félix do Xingu/PA (107 km 

de recuperação e 43,5 km de instalação); Itupiranga/PA (275 km); Rondon do Pará/PA (96 

km); Mucajaí/RR (10 km) e Dom Eliseu/PA (52,5 km), totalizando a recuperação e instalação 

de 942,6 km. Já para o ano de 2011 a previsão é de recuperar uma média de 3.200 km de vias 

de acesso aos PAs.

Juntamente com a ação de recuperação e instalação de vias, o INCRA assinou convênio 

com o governo do estado do Mato Grosso para fornecimento de combustível para patrulha 

mecanizada nos municípios de Juína, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Nova Ubiratã, Vila 

Rica, Brasnorte, Nova Maringá, Colniza, Confresa e Nova Bandeirantes.

No ano de 2011 serão assinados pelo INCRA os convênios para a instalação de sistema 

de abastecimento de água em PAs de Paragominas/PA e Confresa/MT, para a aquisição de 

patrulha agrícola em Porto Velho/RO e para a construção de oito escolas e quatro postos de 

saúde em Paragominas.
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No que diz respeito a instalação de viveiros, o INCRA assinou convênio com a EMBRAPA 

para a organização da produção de mudas para a recuperação de áreas de reserva legal e 

de preservação permanente em Projetos de Assentamento nos municípios da OAV, sendo 

que para os municípios de Marabá/PA e Confresa/MT parte do recurso já foi repassado à 

Embrapa e os trabalhos iniciados. Nos municípios de Paragominas/PA, Pacajá/PA, Itupiranga/

PA, Nova Ubiratã/MT, Peixoto de Azevedo/MT e Querência/MT o termo de cooperação foi 

assinado e as atividades terão início em 2011.

Nos municípios de Juína/MT e Mucajaí/RR, o ICMBio promoveu a manutenção das briga-

das de prevenção e combate a incêndios fl orestais, por meio da contratação de brigadistas 

na época de estiagem, para o monitoramento de queimadas controladas, prevenção, con-

trole e combate aos incêndios fl orestais.

O Banco do Brasil instalou correspondentes bancários nos municípios de Paranaíta/MT, 

Nova Bandeirantes/MT, Feliz Natal/MT e Cotriguaçu/MT, além de uma agência bancária em 

Amarante do Maranhão/MA.

Em Brasil Novo/PA, o Banco da Amazônia efetuou a doação de 2.000 mudas nativas dire-

tamente aos produtores rurais que participaram do Mutirão no município. As mudas recebi-

das foram plantadas nas propriedades dos produtores rurais benefi ciados, sendo utilizadas 

em consórcio com outras culturas industriais como o café e o cacau, servindo como som-

breamento defi nitivo para essas culturas e também utilizado em pequenas áreas de pasta-

gens.
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AÇÕES QUE NÃO CONSTAM NAS AGENDAS DE COMPROMISSOS DOS MUNICÍPIOS

As ações que não fazem parte das Agendas de Compromissos dos municípios, ou seja, 

que não foram demandadas pelos municípios da OAV no momento de construção das Agen-

das, mas foram defi nidas pelos órgãos federais como estratégicas para o cumprimento dos 

objetivos da OAV, foram acrescentadas ao fi nal de cada uma das 43 planilhas, com infor-

mações de detalhamento, responsáveis, parceiros e demais informações sobre processos, 

resultados e prazos. Essas ações podem ser visualizadas nas planilhas dos municípios, no CD 

em anexo.

À Previdência Social coube ampliar o diálogo com as prefeituras e segmentos da socie-

dade, com o objetivo de promover parcerias para levar aos cidadãos informações e esclare-

cimentos que norteiam a Proteção Previdenciária, articular juntamente com as Prefeituras, 

por meio da Secretaria de Ação Social, para formar disseminadores das informações previ-

denciárias através do Programa de Educação Previdenciária.

A PrevCidade, que é uma unidade de atendimento que presta serviços previdenciários 

preferencialmente nas localidades onde não existe uma Agência da Previdência Social, en-

contra-se em negociação nos municípios de Aripuanã, Paranaíta e Querência, no Mato Gros-

so. São unidades instaladas por meio de convênio entre o INSS e as Prefeituras Municipais. 

O PREVMóvel é uma agência da Previdência instalada em um carro para facilitar o acesso aos 

serviços, e foi alocada em Colniza, Cotriguaçu e Nova Maringá, no Mato Grosso, e Mucajaí 

em Roraima. Esta agência móvel está em negociação em Paranaíta, Querência, Brasnorte e 

Nova Bandeirantes, todos municípios do Mato Grosso.

Nos municípios de Colniza/MT, Rondon do Pará/PA e Ulianópolis/PA já existe projeto de 

instalação de agência da Previdência Social, com previsão de atendimento em 2011.
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Nas reuniões periódicas realizadas pelo Comitê Gestor Nacional da Operação Arco Verde 

fi cou claro que a estratégia de implementação das Agendas de Compromissos precisava ser 

complementada por um forte apoio do governo federal ao estabelecimento de atividades 

produtivas sustentáveis, que apoiassem os municípios nas suas reais possibilidades de de-

senvolvimento local e regional, sem provocar desmatamento ilegal. Algumas dessas ativida-

des sustentáveis já estão sendo desenvolvidas pelos municípios e pelos governos estaduais, 

podendo receber modifi cações e adequações necessárias. Outras atividades poderiam ser 

apoiadas para o aproveitamento de novas oportunidades de mercado, privilegiando sempre 

a sustentabilidade ambiental, a inclusão social e a viabilidade econômica.

Além disso, analisando as Agendas foi possível perceber que o desenvolvimento de de-

terminadas atividades eram demandas das maiorias dos municípios, e que vários órgãos do 

governo federal estavam articulando instrumentos de políticas públicas para apoiar os go-

vernos estaduais e municipais ou diretamente um grupo de produtores no fortalecimento 

de alternativas produtivas. 

A partir dessas constatações, elencou-se um grupo de 11 atividades para ser alvo dos 

esforços concentrados dos órgãos do governo federal, no âmbito da OAV: Sistemas Agro-

fl orestais; Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, Boas Práticas na Pecuária e Recuperação 

de Áreas Degradadas; Manejo Florestal; Florestas Energéticas; Dendê; Pesca e Aquicultura; 

ATER e ATES; Capacitação; Associativismo e Cooperativismo; e Organização Local. 

Para discutir o desenvolvimento de cada atividade com os atores que têm envolvimento 

com o tema, foram criados Grupos de Trabalho Temáticos, no âmbito do Comitê Gestor Na-

cional da OAV, que realizaram, inclusive, articulação diretamente em alguns municípios. 

Essas duas estratégias, o monitoramento das Agendas de Compromissos e o apoio à 

produção sustentável, foram desenvolvidas de forma combinada, resultando na articulação 

efetiva entre os órgãos envolvidos e na defi nição de instrumentos que serão implementa-

dos para apoiarem o fortalecimento dessas alternativas de produção sustentável. A seguir 

são apresentados os encaminhamentos práticos que vêm sendo defi nidos nos Grupos de 

Trabalho e implementados pelos órgãos participantes da Operação Arco Verde. 

         ESTRATÉGIAS PARA A 
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
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                                  SISTEMAS 
                    AGROFLORESTAIS 

A redução do desmatamento na Amazônia Legal requer o uso de soluções tecnológicas 

que possam manter e aumentar a produção agropecuária, promovendo o capital natural da 

região. O uso de sistemas agrofl orestais (SAFs) presta-se ao atendimento desse objetivo, 

além de contribuir para a regeneração de áreas já em estado de degradação, total ou parcial. 

Por esta razão, os SAFs fazem parte do conjunto de tecnologias agrícolas propostas para os 

municípios da OAV.

Os resultados inovadores apresentados pelo uso de SAFs indicam grande potencialidade 

em termos da possibilidade de manutenção da capacidade produtiva do solo, redução do 

desmatamento, incorporação de áreas já alteradas ao processo produtivo e aumento da 

renda dos agricultores. 

Os SAFs caracterizam-se pela utilização de árvores, cultivos e /ou animais, em uma mes-

ma unidade de terra, com interações ecológicas e econômicas, buscando a sustentabilidade 

da produção. Entre os formatos de SAFs estrategicamente construídos, dois processos se di-

ferenciam: o primeiro, orientado/validado a partir da institucionalidade ofi cial, e outro orien-

tado/validado por redes sociais que emergem de movimentos sociais e de organizações da 

agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais. No segundo processo foi ainda in-

cluído o extrativismo, atividade importante para o contexto contemplado pela OAV. Além 

disso, os conhecimentos que emergem dos processos de SAFs em redes sociais expressam 

outro elemento inovador, o resgate da culturalidade socialmente e ecologicamente apro-

priadas e construídas. 
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Intuitivamente ou estimulados e apoiados por técnicos que há décadas vem se dedican-

do ao estudo de SAFs, muitos agricultores já aderiram a essa tecnologia. Portanto, em mui-

tos casos, trata-se de apoiar uma atividade já adotada pelos agricultores.

Assim, para os 43 municípios da OAV são recomendadas diferentes opções de SAFs, de-

vendo ser articuladas políticas públicas necessárias à implementação e consolidação dessa 

tecnologia.
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A indicação dessa opção tecnológica levou em consideração diversos aspectos que po-

dem contribuir para a sustentabilidade da atividade, de acordo com o que segue:

1. Possibilita a eliminação do uso do fogo.

2. Permite que os insumos necessários, pelo menos em parte, possam ser obtidos na 

própria unidade produtiva.

3. Possibilita, numa mesma unidade produtiva, produção a curto, médio e longo prazos.

4. Permite melhorar a segurança alimentar e a sustentabilidade da unidade de produção, 

pois a diversifi cação da unidade produtiva é inerente aos SAFs.

5. Apresenta maior racionalidade no uso do espaço disponível na propriedade rural.

6. Melhora as condições físico-químicas do solo.

62



Para fomentar a adoção de SAFs nos municípios da OAV, três iniciativas são consideradas 

prioritárias:

1. Análise Econômica dos SAFs

Embora diversas instituições públicas e privadas tenham estudos e pesquisas com SAFs 

demonstrando suas vantagens em relação a outros sistemas de produção e apesar de os 

próprios agricultores terem experiências exitosas com o seu uso, para acessar políticas pú-

blicas como o crédito, por exemplo, é imprescindível que esses resultados sejam cientifi ca-

mente legitimados com números que demonstrem o sucesso e as vantagens preconizadas.

Para esta análise foram elaboradas pela EMBRAPA inúmeras planilhas contendo índices 

técnicos e uma avaliação de custos e benefícios econômicos para sete possibilidades de 

SAFs. Essas planilhas foram apresentadas e discutidas com parceiros (MMA, MDA e Incra) e 

foram apresentadas aos agentes fi nanceiros para discussão e ajustes. Assim, no curto prazo, 

os agentes fi nanceiros terão disponibilizadas informações que devem respaldar as opera-

ções de crédito para SAFs em cada um dos 43 municípios da OAV.

A etapa seguinte é discutir com pesquisadores, extensionistas e representações de agri-

cultores as opções passíveis de fi nanciamento, para validar as propostas, considerando a 

realidade de cada estado, região e município. Esta etapa do processo permitirá validar para 

cada município da OAV as possibilidades de “desenhos” de SAFs, a partir das sete opções 

apresentadas.

2. Capacitação

Está sendo preparado um material de apoio para a capacitação em SAFs, quando serão 

sistematizadas as informações disponíveis e colocadas à disposição dos multiplicadores para 

que possam ser repassadas aos agricultores/usuários. Este procedimento implica um desa-

fi o enorme, já que o número de agricultores é elevado e estão desorganizados e dispersos 

geografi camente. Assim, deverá ser executado um programa de capacitação de extensionis-

tas e multiplicadores que aborde os princípios e pressupostos orientadores dos SAFs. Para 

apoiar esse processo, um Grupo de Trabalho criado durante a 1ª Ofi cina sobre SAFs realizada 

em julho de 2010, na EMBRAPA em Brasília, irá elaborar material pedagógico de apoio edu-

cativo contendo: ementa da capacitação, apresentação multimídia em computador, textos 

de apoio e cartilhas.

Estratégias para Fomentar a 
Utilização de SAFs
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Como parte do processo de capacitação devem ser selecionadas propriedades e estimu-

ladas visitas e intercâmbios técnicos naquelas que já desenvolvem SAFs e apresentam resul-

tados favoráveis. Essa seleção deverá ser feita em cada estado pela Embrapa e entidades 

responsáveis direta ou indiretamente pela ATER (Emater, Incra, ONGs etc.).

Em uma pesquisa realizada por Ferreira et alli (2009)9  com 50 agricultores familiares no 

nordeste do Pará, identifi cou-se uma importante característica dos SAFs: em quatro anos 

de acompanhamento, o número das áreas preparadas por meio do sistema de derruba e 

queima foi reduzido em 78%. O resultado imediato disso é a diminuição do avanço das áreas 

produtivas sobre novas áreas de fl oresta ou capoeira, o que se deve à capacidade que os 

SAFs têm de perenizar a área e possibilitar seu uso múltiplo. Exemplos como esse devem ser 

objeto de demonstração aos agricultores.

3. Integração interinstitucional

A marca da OAV é a convergência de esforços institucionais. Na condução da estraté-

gia de SAF estão envolvidos o MDA, MMA, INCRA, Embrapa, CEPLAC e Agentes Financeiros 

(Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste).

Para implementar e consolidar os SAFs como estratégia de recomposição de áreas de-

gradadas e como sistema de produção sustentável, deve-se somar ao esforço de governo 

algumas iniciativas privadas que se mostram exitosas, podendo servir como efeito demons-

trativo, contribuindo com a capacitação e alavancando esse processo de implementação de 

atividades sustentáveis.

9 FERREIRA, J. H. O.; KATO, O. R.; FREITAS, A.; GREVINELL, J. G.; PISSATTO, M. Sistemas agrofl orestais na agricultura 
familiar como alternativa para diversifi cação da produção e redução de queimadas  no Nordeste Paraense. In. CON-
GRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 7., 2009. Anais. EMBRAPA, 2009. (CD-ROM).

SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE JUINA/MT

A Operação Arco Verde está buscando apoiar iniciativas sustentáveis nos municípios prio-

ritários. Das atividades produtivas elencadas como demandas nas Agendas de Compromis-

sos dos 43 municípios da OAV, destacam-se algumas que perpassam quase todas as Agen-

das, como é o caso dos sistemas agrofl orestais.
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O uso de sistemas agrofl orestais (SAFs) em pequenas propriedades é uma realidade na 

região Noroeste de Mato Grosso. Entretanto, existem diferentes níveis de desempenho 

e adesão aos SAFs, tanto para recuperação de áreas degradadas, como alternativas aos 

modelos de monocultivos e pecuária bovina de corte em pequenas propriedades. No caso 

específi co do município de Juina/MT, onde já existem experiências exitosas de SAFs, a Co-

ordenação da OAV tem se empenhado em fortalecer essa tendência, com o objetivo de 

consolidar as iniciativas já existentes e estimular novas, além de servir como modelo regio-

nal. Por meio de acompanhamento direto, foi realizada no município uma reunião com a 

prefeitura, órgãos estaduais, EMBRAPA e diversos atores envolvidos com o tema, quando 

foram traçadas algumas estratégias para ultrapassar os obstáculos existentes, conforme 

mostra o Quadro 22.

Quadro 22. Entraves e Soluções para o Desenvolvimento de Sistemas Agrofl orestais  em Juina/MT

Entraves Soluções Animador

Baixa capacidade de organização / 
visão empreendedora / visão parcial do 
negócio

Capacitar a ATER/produtores em gestão do negócio SEBRAE e MDA

Fomento à prática do cooperativismo

Organização dos produtos para o mercado

Operar a organização dos produtores SEBRAE e MAPA

Renda inicial
Planejar a propriedade como um sistema integrado 
de utilização de sua área ATERs

Linhas de crédito

Elaboração de índices técnicos de produção/produ-
tividade

EMBRAPA

Buscar fi nanciamento da atividade de forma indi-
vidual, mesmo que trabalhando com SAF BB

Disponibilidade de mudas e sementes
Ampliar a capacidade de viveiros municipais MDA e PMJ

Incentivar a formação de novos viveiros e viveiristas MDA e PMJ

Problemas com a irrigação

Recursos fi nanceiros/crédito 

Ampliar a capacidade técnica para elaborar projetos SEMA

Celeridade nos processo de outorga da água SEMA

Requerer apoio de ATERs Chamadas específi cas do MDA MDA

Regularização fundiária e ambiental
Elaboração do CAR

Licenciamento ambiental de assentamentos
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Além disso, o MMA está apoiando, por meio de convênio, a execução de um projeto de 

SAF no município de Juina, com o objetivo de reorientar as unidades produtivas individuais 

e/ou coletivas já existentes, tornando-as competitivas e sustentáveis, por meio da introdu-

ção de novos sistemas de produção, mediante a implantação de unidades demonstrativas 

de sistemas agrofl orestais irrigados em cinco regiões no município de Juína, como fonte de 

renda para 240 famílias da agricultura familiar, visando a manutenção da fl oresta em pé.
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O sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) é uma tecnologia de produ-

ção sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias e fl orestais, realizadas na mesma 

área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, e busca efeitos sinérgicos entre 

os componentes do agroecossistema. A iLPF, assim como os sistemas agrofl orestais contri-

buem para a recuperação de áreas degradadas, manutenção e reconstituição da cobertura 

fl orestal, promoção e geração de emprego e renda, melhoria das condições sociais, ade-

quação da unidade produtiva à legislação ambiental e valorização de serviços ambientais 

oferecidos pelos agroecossistemas. Quando aliada à adoção de Boas Práticas Agropecuárias 

(BPA) tornam os sistemas de produção mais efi cientes e rentáveis, além de assegurar ao 

mercado consumidor o fornecimento de alimentos seguros, produzidos de forma susten-

tável, uma vez que exigem o cumprimento das funções econômica, social e ambiental das 

propriedades rurais.

INTEGRAÇÃO LAVOURA-
PECUÁRIA-FLORESTA, BOAS 

PRÁTICAS NA PECUÁRIA E 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS  
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Entendendo que para elevar os padrões de desenvolvimento social e econômico da re-

gião, diminuindo o impacto ambiental dos sistemas de produção e visando atender a cres-

cente demanda por alimentos, fi bras e energia, tanto em nível nacional como mundial, o 

Comitê Gestor Nacional da Operação Arco Verde, depois de inúmeras discussões com os di-

versos atores municipais, estaduais e federais que atuam nesta área, concluiu que a adoção 

da iLPF e as BPAs são alternativas viáveis para a alteração do atual modelo de exploração 

predatória verifi cado nestes municípios e a re-incorporação de áreas degradadas ao proces-

so produtivo, o que reduz a pressão na região por abertura de novas áreas para produção 

de alimentos, fi bras e energia.

Diante deste contexto, o MAPA vem coordenando as discussões entre os diversos órgãos 

que trabalham com o fomento à produção agropecuária, em seus diversos níveis, sobre as 

estratégias de atuação para a conscientização, difusão e adoção destas tecnologias pelos 

produtores rurais da região.

Neste ano de 2010, o MAPA aprovou o projeto de Recuperação de Pastagens Degradadas 

para o Desenvolvimento da Produção Leiteira na região da Operação Arco Verde em Mato 

Grosso. Este projeto contempla a difusão e capacitação de produtores rurais, técnicos de 

campo e gestores municipais em iLPF e BPA, entre outras alternativas para recuperação de 

pastagens, por meio da implantação de unidades demonstrativas em propriedades rurais 

da região, que servirão de vitrine para que os produtores aprendam na prática as vanta-

gens econômicas e ambientais da adoção de sistemas de produção pecuária sustentável. 

Esse projeto será implantado inicialmente no estado do Mato Grosso, em articulação com as 

prefeituras municipais e em parceria com diversas instituições federais e estaduais que têm 

papel fundamental neste processo, como: Superintendência Federal de Agricultura (SFA/

MAPA-MT); Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (Seder); Empresa Mato-Gros-

sense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A (Empaer); MT Regional; Delegacia Fede-

ral de Desenvolvimento Agrário (MDA-MT); Sindilat/Instituto do Leite; Federação de Agricul-

tura e Pecuária do Estado (Famato); Sindicato Rural; Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT); Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT); Sindicato e Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB-MT); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

(SESCOOP/MT); cooperativas de leite da região entre outros.
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Em paralelo à execução deste projeto no estado do Mato Grosso, novas articulações ins-

titucionais estão em andamento para a implantação de projetos desta natureza nos estados 

de Roraima, Maranhão, Amazonas e, sobretudo, no Pará e Rondônia, onde a produção pe-

cuária é mais expressiva.

No município de Marabá/PA, por exemplo, foi verifi cada a crescente demanda por hor-

tifrutigranjeiros, pela população em franco crescimento, e por carvão vegetal para abaste-

cimento das guzeiras instaladas na região, fato que se apresenta como uma alternativa de 

geração de emprego e renda para a população. Sendo assim, equipes dos órgãos que inte-

gram a OAV, em conjunto com produtores rurais, pecuaristas, assentados de reforma agrá-

ria, pesquisadores, técnicos e sociedade civil, vem se reunindo para a discussão e a elabora-

ção de uma proposta de projeto para o apoio ao atendimento desta demanda, priorizando a 

sustentabilidade, por meio da adoção de alternativas tecnológicas como a iLPF, BPA e SAFs. 

É essa metodologia de trabalho que vem sendo adotada pela OAV para apoiar as prefeituras 

no desenvolvimento sustentável e no combate ao desmatamento.

Em relação à Recuperação de Áreas Degradadas, o Projeto Terraclass, implementado pelo 

MMA, tem como objetivo mapear o uso e a cobertura do solo na porção desfl orestada da 

Amazônia Legal Brasileira, visando subsidiar estudos científi cos e ações políticas na região, 

a partir da geração de informação sobre como estão sendo utilizadas as áreas desmatadas. 

Essas informações vão atender o governo federal na esfera dos Ministérios da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, os tomadores de 

decisão regionais e municipais, organizações não-governamentais, além da sociedade civil 

em geral, uma vez que serão disponibilizadas via internet.
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Esse projeto deverá ser realizado pela Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Es-

paciais (FUNCATE), em consulta direta com os clientes principais dos resultados, ou seja, os 

Ministérios citados acima. O Projeto será concluído em junho de 2011 e conta com recursos 

remanescentes do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), 

através do Fundo Fiduciário – Rain Forest Trust Fund , gerenciado pelo Banco Mundial.

Além disso, em novembro de 2010 foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre 

Ministério da Agricultura, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) e Agência Brasileira de Cooperação para a recuperação de áreas degradadas, ociosas 

ou subprodutivas na Amazônia. A ação conjunta prevê investimentos de US$ 2,25 milhões do 

MAPA nos próximos 18 meses, para a reincorporação dessas áreas ao processo de produção 

agropecuária sustentável. O objetivo é contribuir para diversifi car e aumentar a oferta de ali-

mentos, energia e madeira em áreas degradadas com potencial produtivo e para a redução 

do desmatamento da fl oresta nativa, sobretudo na região da OAV. O Acordo prevê a reali-

zação de cursos de capacitação técnica nos nove estados da Amazônia e a implantação de 

unidades demonstrativas de práticas produtivas sustentáveis nos seis estados da Amazônia 

que integram a Operação Arco Verde.
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A adoção do manejo fl orestal como atividade produtiva que promove a geração de ren-

da e emprego é um importante componente das políticas públicas que visam mudanças do 

modelo de produção predatório na Amazônia. 

O tema Manejo Florestal, no âmbito da OAV, foi abordado em três frentes: (a) a difusão 

de informações sobre manejo fl orestal e a gestão fl orestal, com ênfase na gestão de fl ores-

tas públicas; (b) a realização de atividades preparatórias às concessões fl orestais; e (c) as 

atividades de capacitação em manejo fl orestal.

As atividades de difusão do manejo fl orestal e gestão fl orestal foram realizadas duran-

te os mutirões da Operação Arco Verde, por meio de palestras nos dias de atendimento 

ao público. Essas palestras foram ministradas em municípios onde existia a necessidade de 

ampliar a difusão e a discussão de como a atividade de manejo fl orestal pode ser inserida 

na matriz produtiva do município, como em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, quando 

foram atendidos o setor empresarial e os agricultores familiares.

Em municípios onde já havia o debate e uma percepção mais avançada por parte do po-

der público e organizações sociais locais, o Serviço Florestal Brasileiro participou das reuni-

ões para a construção de uma agenda local que incluísse as atividades fl orestais.

Entre as atividades defi nidas como prioridades do Serviço Florestal Brasileiro está a rea-

lização das concessões fl orestais. Uma etapa inicial do processo de concessão fl orestal é a 

habilitação das fl orestas públicas, que compreende a realização de estudos sobre meio físi-

co, fauna e vegetação, levantamentos socioeconômicos e, no caso das Florestas Nacionais, 

a aprovação do Plano de Manejo da UC e a constituição do seu Conselho Consultivo.Durante 

os anos de 2009 e 2010, especifi camente nos municípios da OAV, as ações concentraram-se 

no apoio à realização de estudos na FLONA Jamanxim (Novo Progresso) e na FLONA Alta-

mira, ambas no Pará. Também nos municípios de Jacareacanga e Itaituba, também no Pará, 

um avanço importante para a região no ano de 2010 foi a realização das audiências públicas 

e o lançamento do edital da FLONA Amana.

As ações de capacitação envolveram o setor empresarial do município de Novo Progres-

so e de Altamira (Distrito de Castelo dos Sonhos), por meio da oferta de capacitação de pro-

fi ssionais (prestadores de serviço) na área de manejo fl orestal. As ações de capacitação para 

o manejo fl orestal incluíram a realização de ofi cina de trabalho no Projeto de Desenvolvi-

mento Sustentável (PDS) Terra Nossa, bem como a oferta de capacitação de extensionistas 

da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) que atendem aos municípios 

de Novo Progresso e Altamira. Esse processo de capacitação será continuado em 2011, en-

volvendo a participação de profi ssionais e de gestores municipais dos municípios da OAV 

que apresentarem potencial produtor e consumidor de produtos fl orestais.

 

MANEJO FLORESTAL 
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As ações de apoio à formação e qualifi cação profi ssional dos cursos de Engenharia Flo-

restal e Técnico em Manejo Florestal realizadas pelo Serviço Florestal Brasileiro, bem como 

a capacitação de servidores do INCRA e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), 

são contabilizadas como ações realizadas nos municípios de Santarém, Itaituba e Altamira, 

no Pará. Espera-se que os profi ssionais e servidores que participaram dessas capacitações 

promovam melhor qualidade dos serviços técnicos prestados em toda a região, incluindo 

os municípios de Novo Progresso e do Distrito de Castelo dos Sonhos (Altamira). Análise 

similar pode ser realizada nos casos dos editais de concessões fl orestais nas FLONAs Amana 

e Crepori.

Sob o ponto de vista do aprimoramento da abordagem das ações da Operação Arco Ver-

de e da implementação de programas de governo que visem a construção de agendas con-

juntas para uma agenda de produção fl orestal das esferas federais, estaduais e municipais, 

constata-se a oportunidade de uma abordagem integrada, que compreenda o manejo fl o-

restal de fl orestas naturais (áreas públicas e privadas) e fl orestas plantadas, contemplando 

a recuperação e a recomposição de áreas degradadas e áreas de preservação permanente, 

por meio de sistemas agrofl orestais, com possível ênfase em espécies nativas.

A proposta de uma abordagem mais integrada busca motivar o envolvimento do poder 

público e da população local para a discussão do tema “fl oresta” como alternativa produ-

tiva, considerando as demandas da atualidade. Por exemplo, em municípios com 50% a 75% 

de áreas alteradas, abordar manejo fl orestal não estimula o envolvimento local. No entanto, 

pode-se iniciar o processo por uma agenda de recuperação de área de preservação per-

manente e área de reserva legal, ampliando-o, mediante a consolidação das parcerias e da 

agenda, para uma abordagem para o manejo fl orestal nas áreas remanescentes, no proces-

so de construção de alternativas produtivas.
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Em 2008, motivado pelas discussões sobre o tema Florestas Energéticas, no âmbito da 

Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e do Fórum de Competitividade da Indústria 

Siderúrgica e, ainda, com base em discussões relacionadas à mitigação de gases de efeito 

estufa (GEE) no âmbito da Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), o MDIC con-

tratou o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) para conduzir um estudo com o 

objetivo de colher subsídios, junto à academia e ao setor privado, para a elaboração de po-

líticas públicas de incentivo à utilização do carvão vegetal sustentável, oriundo de fl orestas 

plantadas, para uso na siderurgia, visando: (i) promover a redução de emissões; (ii) evitar o 

desmatamento de fl oresta nativa; e (iii) incrementar a competitividade brasileira da indús-

tria de ferro e aço no contexto da economia de baixo carbono.

Após a conclusão do estudo pelo CGEE, o governo brasileiro decidiu que levaria um com-

promisso voluntário do setor industrial nacional para a COP-1510 , tendo sido selecionado o 

siderúrgico. O governo brasileiro negociou com o setor a meta de mitigação de 8 a 10 mi-

lhões de CO2eq em 2020, pela substituição do uso de carvão vegetal de fl oresta nativa por 

fl oresta plantada.

O setor de produção independente de ferro gusa surgiu no Brasil nas décadas de 50 e 60, 

na esteira da implantação da indústria automobilística, particularmente da indústria de fun-

dição, expandindo-se a partir dos anos 70, via exportação. Hoje, o setor dispõe de um par-

que produtivo com cerca de 15,5 milhões de toneladas/ano de capacidade instalada, tendo 

um importante papel como supridor de carga metálica para o setor produtor de aços longos 

no mercado interno e para consumo nas aciarias e fundições no exterior, principalmente 

para os Estados Unidos.

As indústrias siderúrgicas consumidoras de carvão vegetal se distribuem em dois subse-

tores bem distintos: (i) produtores de aço integrados e (ii) produtores independentes de 

ferro gusa para o mercado. 

10 Conference of Parts (COP) da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Edição 
nº 15, realizada em Coppenhagen, Dinamarca, em dezembro de 2010.

FLORESTAS ENERGÉTICAS 
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O setor de produção independente de ferro-gusa, constituído por cerca de 87 empresas 

independentes, está distribuído em quatro grandes regiões do país:

• Região Norte: Pólo Pará e Maranhão.

• Região Centro-Sul: Pólo Minas Gerais e Paraná

• Região Centro-Oeste: Pólo Mato Grosso do Sul

• Região Leste e Nordeste: Pólo Espírito Santo, Bahia e Pernambuco.

O Figura 4 ilustra a evolução da produção de gusa pelos produtores independentes no Bra-

sil, por região, para o período 1999-2009.
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Período 1999-2009. Fonte: AMS/SINDIFER



A região de Carajás, que contempla os produtores localizados nos estados do Pará e Mara-

nhão, tem capacidade instalada de 5,22 milhões de toneladas anuais, cujos dados efetivos de 

produção também estão contidos na tabela anexa ao Gráfi co 3.

Historicamente, o setor é caracterizado pelo alto consumo de carvão vegetal de origem 

nativa, conseqüência, principalmente, da expansão da fronteira agrícola. Daí, a necessidade 

de uma política pública para reverter esse quadro, em sinergia com o apelo mundial por uma 

economia de baixo carbono.

O Pólo Guseiro de Carajás, segundo a Associação das Siderúrgicas de Ferro-Gusa do Brasil 

(ASIBRAS), tem um estoque de fl orestas energéticas da ordem de 200 mil hectares. Con-

siderando a capacidade instalada desse Pólo, já citada anteriormente, nossas estimativas 

indicam a necessidade de formação de estoque adicional de 600 mil hectares de fl orestas 

plantadas, no período 2010-2020, indispensável para o sucesso dos planos governamentais 

de combate ao desmatamento de biomas nativos (Amazônia, Cerrado e Caatinga) e para o 

atingimento da sustentabilidade em termos de fl orestas plantadas. Esse estoque precisa ser 

formado com um prazo de antecedência de, pelo menos, seis a sete anos.

Portanto, se não for iniciado o plantio hoje, daqui a sete anos, caso o mercado de ferro 

gusa esteja aquecido, os produtores nacionais desse produto não terão madeira renovável 

para garantir a sustentabilidade que se almeja para o setor.

Resultado do compromisso apresentado na COP 15, o governo brasileiro, por meio do 

MDIC, efetuou um exercício prospectivo para quantifi car e planejar essa substituição do car-

vão vegetal de fl oresta nativa por fl oresta plantada consumido pela siderurgia, com o obje-

tivo de alcançar as metas assumidas no horizonte de 2010 a 2020.

No que tange ao Pólo Guseiro de Carajás, nossas estimativas partiram da premissa de que 

o consumo atual de carvão vegetal pelos produtores ali instalados seja 50% oriundo de fl o-

resta plantada e 50% de fl oresta nativa em 2010, evoluindo ano-a-ano, até atingir 100% de fl o-

resta plantada em 2020. Aliás, a mesma premissa é considerada para todo o setor nacional.

     Florestas Energéticas para o 
               Pólo Guseiro de Carajás 
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Desses números não foram deduzidos a possibilidade de uso alternativo do carvão mine-

ral/coque importado, do uso de carvão de resíduo de serraria e do uso de carvão de babaçu, 

pela difi culdade de mensuração. Considera-se, portanto, para fi ns de construção de cenário, 

que o Pólo utilizará 100% de carvão vegetal de fl orestas em 2020. O fato é que, se quisermos 

ter um Pólo 100% a carvão vegetal sustentável, a necessidade de plantio seria aquela – 600 mil 

hectares.

Para se conseguir formar os 600 mil hectares adicionais, seriam necessários, ao longo 

desse horizonte, recursos da ordem de R$ 3 bilhões. Tais recursos adviriam de: (i) recursos 

próprios das empresas e silvicultores (pessoas físicas e jurídicas); (ii) linhas de fi nanciamento 

de longo prazo, a exemplo do BNDES Florestal e linhas semelhantes do Banco do Nordeste 

(BNB), Banco do Amazônia (BASA) etc.; (iii) repasses de recursos orçamentários, a exemplo 

do Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas (PropFlora); e (iv) Fundos de 

Investimentos em Participação (FIPs-Florestais).

Cabe ressaltar que os créditos de carbono advindos de projetos do Mecanismo de De-

senvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto poderão contribuir para a viabilidade 

econômico-fi nanceira dos empreendimentos fl orestais necessários para alcançar a susten-

tabilidade da siderurgia a carvão vegetal.

Por ora, estamos na fase de defi nição de como será estruturado o fi nanciamento para o 

plantio dessas fl orestas, bem como analisando, junto com o SEBRAE, uma parceria para o en-

cadeamento da cadeia produtiva, que poderá ser trabalhado em conjunto com empresa(s) 

âncora(s). O Ministério do Desenvolvimento Agrário também poderá ser um interlocutor 

importante nesse projeto de encadeamento produtivo.
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Popularmente conhecida como “dendê”, a palma de óleo é uma palmeira originária da cos-

ta oriental da África que se desenvolve bem em regiões tropicais, de clima quente e úmido e 

com elevada pluviosidade. Mesmo tendo a maior área com aptidão agrícola para seu cultivo, 

o Brasil responde com apenas 0,5% da produção mundial, com cerca de 70 mil hectares plan-

tados. 

Diante da crescente demanda e de modo a garantir que a expansão fosse social e ambien-

talmente sustentável, o governo federal criou, no âmbito do MDA, o Programa de Produção 

Sustentável de Palma de Óleo. Um dos objetivos do Programa é gerar oportunidades de 

investimento, em parceria com estados, municípios e a iniciativa privada, que possibilitem 

o aperfeiçoamento técnico e a inclusão dos agricultores familiares na cadeia produtiva da 

palma. Para isso, serão desenvolvidos projetos em áreas com potencial de produção, priori-

zando a regularização fundiária, o licenciamento ambiental e a ampliação da oferta de assis-

tência técnica pública, que assegurará o cadastramento das propriedades e a conseqüente 

recomposição da reserva legal e das áreas de preservação permanente.

Para conciliar a proteção e a recuperação do meio ambiente, o investimento, a inovação 

tecnológica e a geração de renda na agricultura familiar, o Programa proíbe a derrubada de 

fl oresta nativa para a produção de palma e estabelece regras claras para a expansão do cul-

tivo. Os instrumentos para ordenar a expansão, impedindo que a cultura da palma de óleo 

seja vetor do desmatamento da Amazônia são:

• Zooneamento Agroecológico (ZAE) da palma: realizado sob coordenação da Em-

brapa para identifi car as áreas mais adequadas à expansão sustentável do cultivo. A área 

efetivamente autorizada para plantio de palma de óleo no Brasil corresponde às áreas aptas 

para a cultura e antropizadas até 2008 (PRODES – Inpe), excluídas todas aquelas com res-

trições legais e ambientais. O decreto publicado pelo governo federal, em vigor a partir da 

safra 2010/2011, autoriza o plantio de palma de óleo em 31,8 milhões de hectares nas áreas 

antropizadas aptas dos estados do AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR, AL, BA, PE, SE, RJ e ES. 

Para proteger a fl oresta e garantir a sustentabilidade da produção, foi proibida a utilização 

de 86,4% das áreas aptas e de 96,3% da área total do território brasileiro.

• Projeto de lei restringindo a expansão da cultura no território nacional com a veda-

ção de supressão de vegetação nativa para o plantio de palma; e vedação do licenciamento 

ambiental para indústrias que utilizem como insumo palma de óleo cultivada em áreas não 

indicadas pelo zooneamento agroecológico.

DENDÊ 
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Com relação à pesquisa, há a necessidade de aporte para garantir que o Programa não en-

contre restrições na oferta de sementes e mudas geneticamente adequadas às condições do 

País. Nesse contexto, está em andamento um projeto de médio prazo (10-12 anos) de PD&I em 

palma de óleo. Essa ação envolverá recursos públicos da ordem de R$60 milhões e está estru-

turada em cinco eixos que serão implementados sempre em iniciativas público-privadas:

1. pesquisa e desenvolvimento para melhoramento genético da palma, obtenção de 

novos cultivares e busca de soluções para anomalias, em especial do amarelecimento fatal;

2. ampliação e modernização da infraestrutura botânica para produção de sementes e 

mudas;

3. revitalização, modernização e expansão da infraestrutura e facilidades físicas para a 

produção de plantas matrizes;

4. ampliação da capacidade de produção e de oferta de sementes de palma de óleo;

5. articulação e parcerias internacionais com institutos de excelência em palma de 

óleo.  
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Quanto à assistência técnica, essa cultura demanda cuidados desde a seleção das sementes 

até a colheita. Isso signifi ca que todo o processo de produção depende de acesso à tecnologia 

e de apoio técnico. Será realizada entre 2010 e 2011, a capacitação de 160 agentes de ATER 

sobre as estratégias produtivas da agricultura familiar e suas relações com o desenvolvimento 

rural na região Amazônica, numa parceria do MDA, MAPA, Embrapa, entidades estaduais de 

ATER e empresas produtoras. Além disso, há o Programa de Qualifi cação de Agentes de Assis-

tência Técnica e Extensão Rural na Cultura do Dendê na Região Amazônica, promovido pela 

Embrapa e pela Emater/PA, que já capacitou 40 extensionistas de oito instituições públicas e 

privadas que atuam na região.

Quanto ao aprimoramento dos instrumentos de crédito, o fi nanciamento da produção 

permite o desenvolvimento pleno da agricultura familiar, com carências e prazos adequa-

dos, por meio do Pronaf-Eco, Propfl ora e PRODUSA. O Pronaf-Eco é uma nova modalidade 

de linha de crédito para investimento em energia renovável e sustentabilidade ambiental, 

condicionado à existência de contrato de fornecimento para a indústria, incluindo o compro-

misso de compra da produção, fornecimento de mudas e assistência técnica, prevendo libe-

ração de recursos nos primeiros anos do projeto, para remunerar a mão-de-obra familiar.

O município de Tailândia está inserido no Programa de Produção Sustentável de Palma de 

Óleo e deverá receber um pólo do Projeto Belém, da Petrobrás Biocombustíveis, que produ-

zirá óleo de dendê e outros derivados. O óleo bruto será destinado à produção de biodiesel 

para o mercado europeu. Inicialmente a empresa plantará 6 mil hectares em áreas arrenda-

das e posteriormente fará a expansão com a inclusão de parceiros com cultivos próprios, 

onde estarão contemplados os agricultores familiares. A meta é benefi ciar 1.200 famílias 

com fi nanciamento específi co e limite de plantação de até 10 hectares por produtor, o que 

signifi ca uma mudança na qualidade de vida e quebra do paradigma da base produtiva e da 

realidade ambiental do município de Tailândia.
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Políticas de pesca e aquicultura devem ser estratégicas para o sucesso da Operação Arco 

Verde e seus desdobramentos. Sendo original deste governo, a dinamização dessas cadeias 

produtivas como parte das ações de combate ao desfl orestamento vem se consolidando 

como política de estado, promovendo cenários de maior sustentabilidade. 

Vistas como alternativas a outras matrizes de proteína animal e mesmo do agronegócio, a 

aquicultura e a pesca dependem signifi cativamente menos do desmatamento e, grosso modo, 

podem gerar até 1.800 vezes mais tonelagem e 2.600 vezes mais renda por hectare explorado 

do que, por exemplo, o gado de corte. 

Além disso, a implementação de tais políticas promove sobremaneira a inclusão alimentar, 

nutricional, laboral e econômica e, se bem aplicadas, ordenam o uso dos recursos, atingem 

mercados de certifi cação e mitigam fortemente os confl itos. O fato é especialmente real nas 

territorialidades que abrigam diferentes políticas e grandes empreendimentos na Amazônia, 

como, por exemplo, na área de infl uência da Usina Hidrelétrica de Belo Monte/PA, onde a rele-

vância de políticas em aquicultura e pesca tem sido crescente alvo de todos os fóruns de deba-

te e promoção governamental, tanto na OAV quanto no Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável (PDRS) Xingu e no - espacialmente coincidente - Território da Transamazônica e 

Xingu do Programa Territórios da Cidadania, apontando a necessária integração entre as dife-

rentes iniciativas de políticas territoriais incidentes.

PESCA E AQUICULTURA 
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Atualmente, como fruto do desenvolvimento da política de governo de combate ao des-

matamento, o MPA – de forma integrada entre suas diferentes Secretarias, Departamentos, 

Coordenações e Superintendências - atua com 170 ações em 36 municípios dos 43 da OAV 

(Tabela 2). Não operando em Amarante do Maranhão/MA, Paragominas e Dom Eliseu no Pará, 

além de Colniza, Cotriguaçu, Nova Maringá e Nova Bandeirantes no Mato Grosso, especial-

mente por aportar ações em outros municípios que proporcionam a cobertura necessária. 

Uma das políticas estruturantes do governo federal priorizada para os municípios da OAV 

refere-se à consolidação do ordenamento e da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura, 

em contextos estratégicos às políticas setoriais. Por exemplo, os 11 municípios da OAV con-

templados pela política de Territórios da Pesca e Aquicultura destacam-se pela efetivação 

de diagnósticos participativos em prol da deliberação e execução sustentável de planos de 

desenvolvimento territorial.

Exemplo disso é o caso de Lábrea/AM: alvo de forte ação integrada entre a sociedade 

civil e as esferas de governo e demandando, prioritariamente, o ordenamento de sua alta 

vocação para a pesca, o município está sendo benefi ciado com oito ações do MPA, em agen-

das em prol de articulações e diagnósticos essencialmente participativos para subseqüentes 

investimentos maiores.

No município de Porto Velho/RO está sendo articulado, signifi cativamente desvincula-

do do desmatamento, o ordenamento conjunto das diferentes pescas e especialmente da 

produção aquícola, que poderão gerar mais de 115.200 ton/ano – cerca de 28% do atual mon-

tante nacional produzido pela aquicultura. Conjuntos de ações específi cas como estas, es-

pecialmente se aliadas a iniciativas de outros parceiros, tem feito enorme diferença, como, 

por exemplo, no caso de Mucajaí/RR. Nesse município, em 2009, foi assinado um Termo de 

Cooperação entre MPA, EMBRAPA, Petrobras e Prefeitura Municipal para a implantação do 

projeto Peixe e Renda aos Agricultores Familiares, renovado em 2010. A execução está bene-

fi ciando diretamente 73 famílias e indiretamente 300 benefi ciários. Estão sendo escavados 

123 viveiros, sendo 2 por propriedade, totalizando 3.000 m2 de viveiro escavado para cada 

família benefi ciada para a produção de tambaqui, incluindo-se assistência técnica e capacita-

ção e totalizando quase R$ 1.600.000,00 de recursos aplicados. Ações como estas tem forte 

efeito de modifi cação de matrizes e culturas produtivas locais, inserindo – de forma inédita 

– alternativas de alta viabilidade ambiental e econômica que, de forma conjunta, criam uma 

nova frente de combate ou supressão de ações que comumente levam ao desmatamento 

no contexto da OAV.
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Tabela 2 – Número de Ações do Ministério da Pesca e da Aquicultura, Valores Defi nidos e Indicação dos 
Territórios da Aquicultura e Pesca nos Municípios e Estados da Operação Arco Verde. Obs: na penúltima 
coluna, as letras que perfazem sub-colunas remetem-se a: A) Fábrica de gelo; B) Carteira de pescador; 
C) Caminhão Frigorífi co; D) Unidade de benefi ciamento; E) Retroescavadeira; F) Frigorífi co e G) Capacitação

Estados Nº de 
Ações

Valor (R$)
Defi nido1

Ações específi cas Municípios Território 
Pesca e AquiculturaA B C D E F G

Amazonas (01) 08 X

Lábrea 08 X

Pará (14) 52 4.226.587,82 05

Altamira 02 X Transamazônica

Brasil Novo 01 Transamazônica

Cumaru do Norte 02 X

Itupiranga 03 246.000,00 X Lago de Tucuruí

Marabá 03 1.510.000,00 X X

Novo Progresso 03 X X

Novo Repartimento 12 1.272.529,00 X X Lago de Tucuruí

Pacajá 03 X Transamazônica

Rondon do Pará 01 500.000,00 X

Santa Maria das Barreiras 08 124.000,00 X X X

Santana do Araguaia 04 574.058,82 X X

São Féliz do Xingú 07 X X X

Ulianópolis 02

Tailândia 01 X

Mato Grosso (17) 68 7.066.689,30 04

Alta Floresta 06 600.000,00 X X

Aripuanã 02

Brasnorte 04 300.000,00 X X

Confresa 02 350.000,00 X X Baixo Araguaia

Feliz Natal 03

Gaúcha do Norte 03 X X

Juara 07 1.500.000,00 X X

Juína 07 2.647.027,00 X X X X

Marcelândia 05 500.000,00 X X

Nova Ubiratã 02 500.000,00 X

Paranaíta 03 X

Peixoto de Azevedo 03 X X

Porto dos Gaúchos 05 500.000,00 X X

Querência 04 X X Baixo Araguaia

São Féliz do Araguaia 09 769.662,30 X X Baixo Araguaia

Vila Rica 03 X X Baixo Araguaia

Rondônia (03) 34 5.243.529,00 02

Machadinho D´Oeste 07 1.348.529,00 X X X

Nova Mamoré 11 879.000,00 X X X Madeira-Mamoré

Pimenta Bueno 05 500.000,00 X X

Porto Velho 11 2.516.000,00 X X Madeira-Mamoré

Roraima (01) 08 1.538.225,00

Mucajaí, RR 08 1.538.225,00 X X

05 (36) 170 18.074.031,12 11

    1-Valor de infraestruturas ou ações prontamente mensuráveis.
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O tema Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no âmbito da OAV se baseou, princi-

palmente, na estratégia denominada Rota Verde, que visa integrar as ações da ATER com o 

fomento a atividades produtivas sustentáveis e com as questões da regularização ambiental 

e fundiária. Esta estratégia tem o objetivo de atender à lacuna existente do ponto de vista 

operacional para a integração das políticas públicas direcionadas aos agricultores familiares, 

comunidades e populações tradicionais na Amazônia. Além disso, visa construir uma presença 

efetiva de ações do poder público, de modo a favorecer a transição do atual modelo de pro-

dução para um modelo de produção sustentável.

O MDA se comprometeu em implantar o Programa de Desenvolvimento Sustentável da 

Unidade de Produção Familiar - Pronaf Sustentável, que foi institucionalizado pelo Decreto 

nº 6.882/200911 . O Pronaf Sustentável é uma metodologia de ATER diferenciada, pois prevê 

o atendimento integral, orientado e supervisionado, com enfoque sistêmico, de um conjun-

to de unidades familiares de produção vizinhas, situadas em uma microbacia ou em outra 

unidade geográfi ca que tenha seus limites defi nidos.

O PRONAF Sustentável é uma ferramenta que permite o planejamento, o acompanha-

mento da execução e a avaliação das ações que poderão levar ao aumento da produção, 

da produtividade e da renda das unidades familiares de produção, com o melhor uso e a 

preservação dos recursos naturais e dos demais fatores de produção existentes ou que se-

rão adquiridos, além de promover a adequação ambiental dos imóveis. Também facilita a 

reconversão produtiva, o acesso às políticas e instrumentos de fi nanciamento, proteção da 

produção, de comercialização e de agregação de valor.

Os serviços de ATER serão disponibilizados conforme defi nido no Decreto nº 7.215/2010, 

que regulamenta a Lei de ATER. Conforme inciso I, do Art. 2°, da Lei 12.188/2010, os serviços 

de ATER caracterizam-se como um “serviço de educação não formal, de caráter continuado, 

no meio rural, que promove processos de gestão, produção, benefi ciamento e comercializa-

ção das atividades e dos serviços agropecuários e não-agropecuários, inclusive das ativida-

des agroextrativistas, fl orestais e artesanais”, compreendendo-se, portanto, a ATER como 

parte do processo no contexto de desenvolvimento rural sustentável.

11Disponível no CD em anexo, na pasta Marco LegaL.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
           EXTENSÃO RURAL 
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Diante da adoção da estratégia Rota Verde para viabilizar os serviços de ATER nos muni-

cípios que integram a OAV, o MDA, em conjunto com a Coordenação da OAV e o Terra Legal, 

defi niu alguns critérios para atender os municípios com a metodologia do Pronaf Sustentá-

vel, que são: estar em processo de regularização fundiária; ter agricultores com a Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP); ser integrante de um Território da Cidadania; valor da taxa de 

desmatamento, com base no PRODES; ser integrante do Programa de Desenvolvimento So-

cioambiental da Produção Familiar Rural (Proambiente). Com os critérios defi nidos, 16 muni-

cípios foram identifi cados para serem atendidos com a metodologia do Pronaf Sustentável, 

sendo que outros 20 serão atendidos por meio da ATER disponibilizada para os Territórios da 

Cidadania.

Por fi m, cabe destacar que o compromisso do MDA de levar ATER qualifi cada aos muni-

cípios integrantes da OAV está sendo cumprido integralmente, dentro de critérios técnicos 

pré-estabelecidos, sendo que todas as chamadas públicas de ATER já foram publicadas e, 

em alguns casos, a análise das empresas que concorreram já está ocorrendo. No que diz 

respeito aos 16 municípios que irão receber a ATER através da metodologia do Pronaf Sus-

tentável, está previsto o atendimento de 6.400 famílias e a aplicação de um recurso de R$ 

11.777.828,99.



O Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES) do INCRA 

foi criado em 2003 com o objetivo de assessorar técnica, social e ambientalmente as famílias 

assentadas nos Projetos de Assentamento (PA) da Reforma Agrária, criados ou reconhecidos 

pelo INCRA. O objetivo é tornar os PAs unidades de produção estruturadas, com segurança 

alimentar garantida, inseridos de forma competitiva no processo de produção, voltados ao 

mercado e integrados à dinâmica do desenvolvimento municipal, regional e territorial, de for-

ma que promova também a sustentabilidade socioambiental e a promoção da igualdade nas 

relações de gênero, geração, raça e etnia nas áreas de assentamento.

O trabalho da assistência técnica assume como princípios: a promoção da igualdade en-

tre trabalhadoras e trabalhadores rurais assentados; a utilização de métodos participativos; a 

adoção dos conceitos da agroecologia, cooperação e economia popular solidária; e a garantia 

da capacitação continuada dos assentados.

A ATES é executada em parceria com instituições públicas, privadas, entidades de repre-

sentação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e organizações não-governamentais liga-

das à Reforma Agrária.

Os municípios atendidos pela OAV foram priorizados para receberem os serviços de ATES 

em 2010, de acordo com orientações da Coordenação da Operação Arco Verde, pois são muni-

cípios onde os assentamentos representam maior peso na dinâmica local. Para tal, foram cele-

brados convênios com instituições governamentais e não-governamentais sem fi ns lucrativos 

e com instituições privadas com e sem fi ns lucrativos.

Para atendimento às famílias ainda não benefi ciadas com os serviços de ATES ou para as 

situações em que o instrumento (contrato ou convênio) expirou, estão sendo realizadas cha-

madas públicas para a contratação de entidades prestadoras de ATES. 

Como panorama geral, o Quadro 23 mostra o número de famílias atendidas com ATES por 

estado participante da OAV.
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Quadro 23. Famílias Atendidas com ATES nos Municípios da Operação Arco Verde em 2010

Com o processo de chamadas públicas para contratação dos serviços de ATES em anda-

mento e as parcerias realizadas com governos estaduais e municipais, abre-se a perspectiva 

de que, em 2011, sejam atendidas todas as famílias regularmente assentadas, universalizando 

a assistência técnica para assessorar o processo de desenvolvimento dos assentamentos da 

Reforma Agrária, priorizando aqueles localizados nos municípios participantes da OAV.

Estado
Famílias Atendidas com ATES nos 

Municípios da OAV em 2010 Instrumento legal

Amazonas - -

Rondônia 6.834 Contrato com EMATER/RO

Mato Grosso 3.657 Convenio com IDAM/MT

Pará 17.115 Convênio com EMATER e Contratos

Maranhão 972 Contratos

Roraima - -

TOTAL 28.578



87

CAPACITAÇÃO
A estratégia de capacitação, no âmbito da OAV, vem sendo organizada pelas seguintes ins-

tituições: SIPAM; MMA; EMBRAPA; MDA; MPA; INCRA; além do Banco da Amazônia e Banco 

do Brasil. Sua importância, no contexto da produção sustentável, deriva do fato que a capaci-

tação, de uma forma abrangente, busca oferecer aos participantes um leque de informações 

e conteúdos que corroboram com as estratégias adotadas para o fortalecimento da gestão 

ambiental, o desenvolvimento de novas tecnologias e arranjos produtivos locais, disponibili-

zação de mecanismos de crédito, dentre outros.

Desta forma, foram analisadas as diversas ações de capacitação empreendidas ou em pla-

nejamento pelos órgãos federais envolvidos na OAV, para a tomada de decisão quanto às 

estratégias a adotar, visando o melhor aproveitamento das ações nos municípios envolvidos, 

evitando a duplicação de esforços e potencializando os resultados, e, como conseqüência, 

utilizando com mais efi ciência os recursos públicos envolvidos. Para possibilitar a análise, foi 

elaborado um cronograma das capacitações, contendo o nome do órgão envolvido, tema da 

capacitação, público-alvo, objetivos, período e carga horária.

A partir da análise dos temas das capacitações foi possível perceber, por exemplo, a ne-

cessidade da participação de técnicos do MAPA e do MDA no curso para o Fortalecimento 

da Gestão Ambiental Municipal que vem sendo ministrado para os 43 municípios da OAV, de 

responsabilidade do MMA, com o objetivo de contribuir para que os técnicos desses ministé-

rios ampliem sua compreensão em relação às questões relativas à regularização ambiental da 

propriedade rural. 

Conhecer o conteúdo dos diversos cursos tem sido importante para estimular a discussão 

sobre a transversalidade da questão ambiental, que infl uencia no desenvolvimento de todas 

as atividades produtivas, e de que modo isso pode ser incorporado às capacitações.
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ASSOCIATIVISMO E 
  COOPERATIVISMO 

Os temas Associativismo e Cooperativismo foram recorrentes durante as reuniões institu-

cionais promovidas nos 43 municípios prioritários, por ocasião dos Mutirões Arco Verde/Terra 

Legal. Principalmente porque os agricultores familiares, pescadores artesanais e os extrati-

vistas já têm a percepção de que precisam estar organizados socialmente para acessar pro-

gramas como o de aquisição de alimentos (PAA) e outros produtos do governo federal. Além 

disso, para que estes cidadãos consigam tornar suas atividades mais rentáveis, necessitam 

agregar valor à produção e ultrapassar a barreira imposta por intermediários, que compram 

seus produtos por valores muito aquém dos custos de produção e extração. Para isso, tanto 

a organização social como a organização da produção são de extrema importância para a 

sobrevivência digna dos trabalhadores e para o desenvolvimento sustentável da produção 

agropecuária e extrativista na Amazônia.

Desta forma, o Comitê Gestor Nacional da Operação Arco Verde reconhece este tema como 

prioritário para o sucesso das ações de fomento agropecuário e desenvolvimento econômico 

e social da região.

Para impulsionar estes temas, vários órgãos federais integrantes da Operação Arco Ver-

de, que trabalham com Associativismo e Cooperativismo, em conjunto com outros parceiros 

tanto em nível federal, como estadual, estão trabalhando juntos para a elaboração de uma 

proposta de fomento à organização social dos produtores rurais. Para subsidiar essa propos-

ta, dois levantamentos estão atualmente sendo elaborados: as ações em andamento ou em 

proposição por cada um desses órgãos, que tenham intersecção com os temas e que estejam 

sendo executadas ou planejadas para os municípios da OAV; levantamento de todas as asso-

ciações de produtores rurais, extrativistas e pescadores artesanais, bem como das cooperati-

vas existentes na região, suas áreas de atuação e sua situação atual.



Por meio deste retrato da situação das organizações produtivas da região, vislumbra-se a 

elaboração de uma proposta estratégica de atuação, de forma integrada e coordenada, com 

o objetivo de apoiar efetivamente as associações e cooperativas já existentes, tornando-as 

verdadeiras empresas de sucesso e de desenvolvimento coletivo, assim como incentivar a or-

ganização da produção de outros setores econômicos dos municípios, como por exemplo, o 

de artesanatos.

Nesta fase do trabalho participam o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca e Aqüicultura, o Ministério do 

Meio Ambiente, a CONAB, o SEBRAE e o SESCOOP/OCB.
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ORGANIZAÇÃO 
               LOCAL 

A participação efetiva das organizações locais no acompanhamento e avaliação da imple-

mentação das ações compromissadas pelos três níveis de governo e registradas nas Agendas 

de Compromissos é fundamental para o êxito da Operação Arco Verde, possibilitando, assim, 

a defi nitiva mudança do modelo produtivo e, como conseqüência, o controle do desmatamen-

to ilegal. Essa visão ascendente na gestão e implementação das políticas públicas parte da 

compreensão que a mudança acontece, de fato, nos municípios, sendo os produtores rurais, 

familiares e patronais, assentados da reforma agrária, extrativistas, pescadores, povos indíge-

nas e demais grupos sociais, que exercem um papel decisivo nos processos de mudanças.

A maioria das ações compromissadas e colocadas em prática pelo conjunto dos órgãos 

do governo federal requer a colaboração e participação dos demais órgãos governamen-

tais, tanto da esfera estadual como municipal. Além desses, é necessário criar meios para 

promover a participação das organizações locais, especialmente daqueles grupos que são 

benefi ciados ou mesmo afetados pelas políticas públicas que estão sendo fortalecidas. Os 

exemplos de Lábrea/AM e de Porto Velho/RO visam demonstrar a importância dessas inicia-

tivas, sendo que ambas partiram dos próprios municípios, recebendo a atenção devida por 

parte dos demais órgãos governamentais.
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Histórico da Formação do Comitê 
Gestor Local da Operação Arco Verde 
no Município de Lábrea/AM

No dia 15 de outubro de 2009, junto com o governo municipal de Lábrea/AM, os gover-

nos estadual e federal e representantes da sociedade civil organizada estiveram reunidos na 

sede do município e, diante da população local, se comprometeram a somar esforços para 

implementar as ações de redução do desmatamento. Na Agenda de Compromissos de Lá-

brea foram relacionadas ações que visam diversifi car e fortalecer a economia local, por meio 

da valorização da fl oresta; melhoria da competitividade dos produtos, assistência técnica aos 

produtores, fomentar a geração de emprego e renda, entre outras. Porém, o desafi o maior 

era conseguir o envolvimento e a participação ativa dos diferentes atores e segmentos da 

sociedade local em torno das ações pactuadas.

1ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

No dia 12 de maio de 2010, foi realizada a primeira reunião de monitoramento da Ope-

ração Arco Verde na sede do município, que contou com a presença de instituições dos 

governos federal, estadual e municipal, além de representantes da sociedade civil organiza-

da. Nesta etapa, a Agenda de Compromissos foi repassada aos presentes para sua devida 

apreciação e atualização e foi feito um balanço do status de implementação das ações pelos 

órgãos responsáveis, bem como o reconhecimento de outros atores que poderiam se en-

volver no processo. Cada instituição apresentou em que nível de execução encontrava-se a 

ação, como uma forma de prestação de contas à sociedade local.

2ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

No dia 28 de junho de 2010, houve a segunda reunião de monitoramento da Operação 

Arco Verde. Nesta, além da prestação de contas das instituições envolvidas, foi sugerido 

pelo coletivo, a formação de “grupos setoriais” que apresentassem demandas e ações es-

pecífi cas para determinados temas predominantes (pesca, madeira, crédito etc.) e que, ao 

reunirem-se, concentrariam esforços em atividades semelhantes ou atribuições semelhan-

tes. O alinhamento das ações e demandas dos diversos grupos foi fundamental, pois consta-

tou-se que há uma série de ações que já estão sendo desenvolvidas e pouco compartilhadas, 

o que seria sanado com a aproximação desses atores. Isso foi considerado um grande avan-

ço, já que com essa iniciativa foi possível aproximar o diálogo entre as instituições locais e 

todas essas com as instituições estaduais e federais. Os grupos setoriais foram divididos 

pelos temas: Regularização Fundiária, Pesca, Madeira, Extrativismo e Agricultura Familiar e 

Crédito. 
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A iniciativa de formação dos grupos setoriais foi o primeiro passo para a criação do Comitê 

Gestor Local da Operação Arco Verde.

No dia 23 de julho de 2010, representantes da sociedade civil organizada, instituições go-

vernamentais e não-governamentais de Lábrea decidiram que a melhor forma de articulação é 

a união e, a partir disso, criaram o Comitê Gestor Local da Operação Arco Verde, que tem como 

objetivo principal acompanhar a execução dos compromissos pactuados na Agenda proposta 

para o município no mês de Outubro/2009. Essa iniciativa foi resultado de persistência e espe-

rança do público-alvo, que busca tornar as ações cada vez mais reais e concretas para a popu-

lação local. Este Comitê acredita na possibilidade de construir um cenário que gere mudanças 

signifi cativas no modelo atual de desenvolvimento econômico, social e ambiental, para um 

futuro que garanta a qualidade de vida e mantenha a fl oresta em pé.

O desafi o está lançado e a perspectiva é de um maior engajamento e comprometimento 

para a execução de cada ação pactuada. A iniciativa está cada vez mais fortalecida por meio 

de reuniões periódicas, onde os compromissos da Operação Arco Verde são monitorados pelo 

próprio Comitê, representado por instituições legítimas da sociedade local (Quadro 24).

Comitê Gestor Local da Operação Arco Verde em Lábrea/AM



Quadro 24. Instituições Componentes do Comitê Gestor Local da Operação Verde, em Lábrea/AM

Pesca Madeira Extrativismo e Agricultura 
Familiar

Regularização Fundiária

Associação dos Pescadores de 
Lábrea (APEL)

Associação dos Pequenos Ma-
deireiros de Lábrea (ASMADEL)

Conselho Nacional das Popula-
ções Extrativistas (CNS)

Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBIO)

Colônia dos Pescadores de 
Lábrea

Associação dos Pequenos 
Moveleiros de Lábrea (APEMOL)

Grupo de Trabalho Amazônico 
(GTA)

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente -SEMMA

ICMBIO ICMBIO
Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Lábrea 
(STTRL)

Câmara de Vereadores de 
Lábrea

Associação dos Trabalhadores 
Agroextrativistas do Médio 
Purus (ATAMP)

Associação dos Produtores Agro-
extrativistas da Assembléia de 
Deus do Rio Ituxi (APADRIT)

Cooperativa Mista Agroextra-
tivista Sardinha (COOPMAS)

Comissão Pastoral da Terra-
Prelazia de Lábrea (CPT)

Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Assem-
bléia de Deus do Rio Ituxi 
(APADRIT)

SEMMA ATAMP Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (INCRA)

Secretaria Municipal de 
Produção e Abastecimento 
(SEMPA)

Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Susten-
tável do Amazonas (IDAM)

APADRIT CNS

IDAM CPT
Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Colônia do 
Sardinha (ASPACS)

Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI)

Centro Educação Tecnológica 
do Amazonas (CETAM)

Câmara de Vereadores de Lábrea
Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Comuni-
dade José Gonçalves (APAC-JG)

SEMMA Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas (ADS)

CPT IDAM

Câmara de Vereadores de 
Lábrea CPT

Federação das Organizações 
e Comunidades Indígenas do 
Médio Purus (FOCIMP)

SEMPA

Operação Amazônia Nativa 
(OPAN) ICMBIO

Banco do Brasil

TITULAR: Raimundo Nunes 
(Colônia de pescadores)
SUPLENTE: Francisca Reno-
vato (APEL)

TITULAR: Jose Ribamar Freitas  
(ASMADEL)
SUPLENTE: Manoel Brito 
(APEMOL)

TITULAR: Vanderleide Ferreira 
de Souza
(CNS)
SUPLENTE: Adelson Arruda 
(STTRL)

TITULAR: Lillian Estrela (ICM-
BIO)
SUPLENTE: Pe. Fernando 
Redondo (CPT) 

     

93



94

Organização Local da Operação 
    Arco Verde em Porto Velho/RO

Em meados de 2010, o município de Porto Velho/RO, sob a coordenação do Secretário 

Municipal de Planejamento, tomou a iniciativa de realizar uma primeira reunião de monitora-

mento das ações da OAV. Nesta oportunidade, grande parte dos órgãos responsáveis pelas 

ações contidas na Agenda de Compromissos do município compareceu à reunião. Na ocasião 

constatou-se, apesar da ausência de representantes do Governo do Estado, que o processo de 

implementação dos compromissos se encontrava em estágio bastante avançado. Entretanto, 

a ausência de uma representação do Governo Federal, legitimada pela Coordenação Nacional 

da OAV, se fazia sentir, uma vez que faltava uma visão mais geral e integradora das ações.

Em setembro de 2010, atendendo à demanda do município, foi realizada a segunda reunião 

de monitoramento da Agenda de Compromissos de Porto Velho, desta vez com a presença de 

um representante do MMA e do Censipam para coordenar os trabalhos, cujos principais pon-

tos de pauta foram a realização de um balanço geral do andamento das ações e a defi nição de 

um sistema permanente de acompanhamento das ações, utilizando um sistema eletrônico de 

acompanhamento dos compromissos desenvolvido pelo Censipam.

Ao fi nal da reunião fi cou decidido que o processo de monitoramento se tornará permanen-

te no município, sob o comando de um Comitê Gestor Local formado por um representante 

de cada instituição responsável por ações contidas na Agenda, sendo que o Delegado do MDA 

no estado está responsável por estabelecer o diálogo permanente do Comitê com o Comitê 

Gestor Nacional da OAV.





A OPERAÇÃO

em Números
ARCO VERDE



As Agendas de Compromissos fi rmadas com os municípios da OAV constituíram um con-

junto de ações de responsabilidade dos três níveis de governo. De competência do governo 

federal, de um montante de 2.255 ações, 2.063 puderam ser classifi cadas em termos de seu 

andamento e cumprimento defi nidos.

Conforme detalhado anteriormente, essas ações foram organizadas em eixos temáticos, 

de acordo com o Quadro 25:

Uma vez organizadas dessa forma e feito o monitoramento das ações com dados 

atualizados até novembro de 2010, foi possível contabilizar o andamento das mesmas, 

conforme demonstrado no Quadro 26.

Eixos Temáticos
1 Regularização fundiária

2 Regularização Ambiental

3 Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal

4 Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Arranjos Produtivos Locais Novas 
teconologias e APLs

5 Disponibilização de Mecanismos de Crédito

6 Capacitação de Gestores Municipais e Atores Locais da Sociedade Civil

7 Investimentos no Município e Região

8 Outras ações

Eixo 
Temático A1 A2 A3 A4 B C D

Total de Total 
de Ações por 
Eixo Eixo

Relação das 
ações por 
eixo (%)

1 27 27 50 21 14 30 7 176 9

2 14 3 7 0 6 1 0 31 2
3 68 1 13 3 39 5 1 130 8
4 125 61 152 35 49 65 1 488 23
5 46 22 83 16 6 88 1 262 12
6 95 17 53 19 21 61 1 267 13
7 99 38 73 15 83 127 2 437 21

8 47 20 88 2 23 82 10 272 12

Total de 
Ações 521 189 519 111 241 459 23 20632

(%) 25 9 25 5 12 22 1 100

Quadro 25. Eixos Temáticos para a Organização das Ações da OAV

Quadro 26. Distribuição das Ações por Eixos Temáticos e Status de Implementação
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Sendo:

A1 – ações que tiveram execução de até 30% em 2010;

A2 – ações que tiveram execução de 30 a 60% em 2010;

A3 – ações que tiveram execução de 60 a 100% (isto é, que serão concluídas em 2010);

A4 – ações contínuas oferecidas aos municípios;

B – ações iniciadas com previsão de conclusão em 2011;

C – ações que foram concluídas integralmente;

D – ações que foram canceladas.

A distribuição das ações em torno dos eixos temáticos mostrou que a maior parte delas 

está relacionada aos Eixos 4 e 7, Novas Tecnologias e Investimentos, perfazendo 44% do to-

tal. As ações de regularização ambiental e fundiária e de fortalecimento da gestão ambiental 

correspondem a uma pequena quantidade do total, porém com grande envergadura e com 

caráter estruturante das demais. 

Do Quadro 26 pode-se observar que 47% das ações já foram concluídas até esta data ou 

serão concluídas em dezembro de 2010, que 5% são oferecidas continuamente e que as demais 

ações têm expectativa de serem concluídas em 2011.
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PRÓXIMOS DESAFIOS
da Operação

ARCO VERDE



A mudança do atual modelo produtivo praticado nos municípios que apresentam as maio-

res taxas de desmatamento ilegal é o maior desafi o da Operação Arco Verde, o que certamen-

te será alcançado no médio ou longo prazo, ainda que a signifi cativa redução do desmatamen-

to verifi cada atualmente no bioma Amazônia, mérito de um conjunto ainda maior de ações 

implementadas pelo PPCDAm – especialmente a fi scalização ambiental – demonstrem que as 

práticas predatórias podem ser superadas.

A manutenção dessa redução da taxa de desmatamento depende da contínua implemen-

tação e universalização das políticas públicas voltadas para seu controle, sendo que a maioria 

delas já está presente nos municípios prioritários, carecendo, no entanto, de maior integra-

ção, sincronismo e fortalecimento. Na verdade, a tão reclamada ausência dos governos nessa 

região pode ser traduzida por desintegração de políticas públicas. E um dos principais méritos 

da Operação Arco Verde, e que certamente continuará sendo um de seus desafi os, é exata-

mente a articulação entre as três esferas de governo. 

Nesse cenário, a mudança dos titulares e das equipes dos governos federal e estaduais, em 

decorrência das eleições realizadas neste ano de 2010, requer a retomada e o fortalecimen-

to da articulação institucional, a começar pelas lideranças desses governos. A demonstração 

inequívoca do compromisso com a redução do desmatamento ilegal é o ponto de partida de 

todo esse processo de mudança. É importante lembrar que o lançamento dos Mutirões Arco 

Verde Terra Legal, realizado simultaneamente em Porto Velho, Alta Floresta e Marabá, no mês 

de junho de 2009, contando com a presença do Presidente Lula, dos Governadores e Prefeitos 

conferiu credibilidade à Operação Arco Verde. 

Será necessário seguir implementando, no caso dos órgãos do governo federal, as ações 

compromissadas entre os três níveis de governo. No caso dos governos estaduais esses com-

promissos devem ser resgatados, retomando os esforços para a implementação das ações 

necessárias ao seu cumprimento. E no caso dos governos municipais o desafi o é torná-los 

cada vez mais protagonistas da mudança do atual modelo predatório. A mudança será mais 

consistente e permanente se houver compartilhamento de esforços entre os dirigentes polí-

ticos e técnicos responsáveis pelas políticas públicas destinadas à gestão ambiental; regula-

rização fundiária; pesquisa, assistência técnica e extensão rural; produção e comercialização 

agropecuária e assistência creditícia.
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A disposição para inovar é fundamental. É necessário ir além do convencional, pois fazer 

mais do mesmo pouco contribuirá para vencer o desafi o de implantar um modelo produtivo 

sustentável capaz de, ao mesmo tempo, conservar, manejar e usar os recursos da megabiodi-

versidade do bioma Amazônia, garantindo oportunidades e condições dignas de vida às suas 

populações, também muito diversas e carentes em vários aspectos socioculturais. 

Para garantir a efetividade e a permanência das políticas públicas será necessário promover 

a integração e a cooperação dentro e entre as instituições, tornando processual o que, até este 

momento, teve um caráter eventual. Será necessário, por exemplo, integrar os Planos de Pre-

venção e Controle do Desmatamento, nos três níveis de governo, e para tanto, será necessário 

avançar na elaboração dos planos municipais. Será igualmente necessário promover a integra-

ção entre os diversos planos de desenvolvimento sustentável de base territorial, especialmen-

te considerando o avanço alcançado em relação ao Zoneamento Ecológico e Econômico. Algu-

mas atividades produtivas, principalmente aquelas que apresentam alto potencial de indução 

da mudança produtiva, tais como os sistemas agrofl orestais, o manejo fl orestal, a integração 

lavoura-pecuária-fl oresta e a piscicultura também devem ser apoiadas e estimuladas.

O arranjo institucional dessa integração constitui-se em outro grande desafi o, sendo o ano 

de 2011 um ótimo momento para sua estruturação, quando coincide o primeiro ano dos go-

vernos federal e estaduais e o terceiro ano dos governos municipais: motivação e experiência 

num ano sem restrições para o estabelecimento de parcerias. O fortalecimento institucional, 

especialmente dos órgãos municipais, deve receber atenção constante, pois ter parceiros pre-

parados no governo local é fundamental para o êxito dessas políticas e a capacitação dos ser-

vidores públicos é a melhor alternativa para alcançar esse objetivo. A elaboração dos Planos 

Plurianuais (PPAs) federal e estaduais pode ser uma ótima oportunidade para o exercício da 

multissetorialidade, inclusive entre governos, compartilhando problemas, metas e recursos, 

reforçando a tão desejada visão territorial dos planos. A institucionalização dos Comitês Ges-

tores no âmbito estadual e municipal, tal como foi feito pelo governo federal, certamente será 

um avanço nesse processo de perenização das políticas públicas, fator fundamental para a 

tomada de decisão em favor das mudanças por parte dos produtores.
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Os diversos grupos sociais que manejam os recursos naturais no bioma Amazônia são os 

atores centrais de todas essas mudanças. Tanto os extrativistas, como os assentados, os agri-

cultores familiares tradicionais, os povos indígenas, os pescadores, os madeireiros, os agri-

cultores e os pecuaristas, têm sua contribuição nesse processo de mudança. Vale destacar, 

também, os demais níveis das cadeias produtivas, como é o caso daqueles que consomem, 

benefi ciam e transformam estes produtos, como os frigorífi cos, os laticínios, os cerealistas e 

as siderúrgicas. A responsabilidade socioambiental deve avançar solidariamente através das 

cadeias produtivas, chegando aos setores mais dinâmicos da distribuição e alcançando os 

consumidores, cada vez mais interessados em adquirir produtos que atendem as exigências 

socioambientais. 

Na base dessa pirâmide de responsabilidades estão os produtores, constituindo-se nos 

grupos alvo das políticas públicas articuladas no âmbito da Operação Arco Verde, e o de-

safi o próximo será torná-los organicamente participantes da construção e implementação 

desse modelo sustentável de produção. Esse desafi o poderá ser alcançado pela integração 

com os espaços sociais de avaliação das políticas públicas, por exemplo, o Conselho Nacio-

nal de Meio Ambiente (CONAMA), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Susten-

tável (CONDRAF), o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), a 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(CNPCT), a Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas (CONAPA), entre 

outros. Dessa participação mais efetiva dos produtores, vistos não meramente como infra-

tores dos regulamentos ambientais, mas como atores centrais do controle social, dotados 

de capacidades e de responsabilidades, poderão surgir contribuições para o aperfeiçoamen-

to de instrumentos de fi nanciamento da transição para modelos sustentáveis de produção.

Por fi m, futuras alterações na lista dos municípios da Amazônia com maiores taxas de 

desmatamento poderão ocorrer, com novas entradas e saídas de municípios, mas todos de-

vem receber atenção do poder púbico até que se consolide a desejada mudança produtiva.
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ANEXOS



ÓRGÃOS PARTICIPANTES E 
EQUIPE TÉCNICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL POLÍTICO/CARGO RESPONSÁVEL TÉCNICO

SIPAM
Rogério Guedes Soares
Diretor Geral

Fernando Campagnoli
Shirley Santos
Joseline Filippe
Danielle Pereira da Costa

MMA
Egon Krachecke
Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável

Paulo Guilherme
Sônia Kinker
Shirley Silva
Adriana Amaral

ICMBIO Rômulo José Fernandes Barreto Mello
Presidente

Paulo Fernando Maier Souza
Felipe Cruz Mendonça
Flávia Morais

IBAMA
Luciano de Meneses Evaristo
Diretor de Proteção Ambiental Rodrigo Dutra da Silva

SFB Antônio Carlos Hummel
Diretor Geral

Cristina Alves
José Humberto Chaves

MPA
Cleberson Carneiro Zavaski
Secretário Executivo

Alexandre Lantelme Kirovsky
Ana Laura Martins
Nanci Pedrosa
Dimitrius Gabriel

MAPA
Márcio Antonio Portocarrero
Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Coop-
erativismo

Fabiana Maldonado

EMBRAPA
Tatiana Deane de Abreu Sá
Diretora Executiva

Minelvina Nascimento Freitas
Marcio Armando 

CONAB
Sílvio Isopo Porto 
Diretoria de Política Agrícola e Informações

Carlos Tavares 
Kelma Cruz
Ianelli Loureiro

MDA
Adoniram Sanches Peraci
Secretário de Agricultura Familiar Alexandre Gomes

INCRA
César José de Oliveira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos de Assenta-
mento

Roberto Prado
André Dosualdo
João Daldegan
Silvia Barguil

TERRA LEGAL
Carlos Guedes 
Secretário- Extraordinário de Regularização Fundiária 
na Amazônia Legal

Márcio Hirata
Pedro Alves

BASA
Oduval Lobato Neto
Gerente Executivo de Programas Governamentais Walda Mattos

BB

Manoel de Souza Costa
Gerente de Divisão do Mercado de Agronegócios e 
Desenvolvimento Sustentável da Diretoria de Dis-
tribuição

Karla Valverde
Manoel Souza
Kenia Pires

INSS
Luis Henrique Fanan
Diretor de Atendimento Vanessa Carvalho

SEBRAE Paulo Alvim
Gerente da Unidade do Agronegócio
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LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS
ABC Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura

APL Arranjo Produtivo Local 

APP Área de Preservação Permanente 

AROM Associação Rondoniense de Municípios

ASIBRAS Associação das Siderúrgicas de Ferro-Gusa do Brasil

ATEPA Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola

ATER Assistência Técnica e Extensão Rural 

ATES Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária

BASA Banco da Amazônia

BB Banco do Brasil

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CAR Cadastramento Ambiental Rural

CCU Certidão de Concessão de Uso

CENSIPAM Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

CEPLAC Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira

CGEE Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

CIRAD Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento

CNA Confederação Nacional da Agricultura

CONAB Companhia Nacional de Abastecimento

COP Conferência das Partes

CRC Conselho Regional de Contabilidade

DAP Declaração de Aptidão ao Pronaf

DETER Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real

DPCD Departamento de Proteção e Controle do Desmatamento

DRP Diagnóstico Rápido Participativo

DRS Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável

EMATER Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EMPAER Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A

FAMATO Federação de Agricultura e Pecuária do estado do Mato Grosso

FCO Fundo Constitucional do Centro Oeste

FIPs-Florestais Fundos de Investimentos em Participação

FLONA Floresta Nacional

FNE Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste

FNMA Fundo Nacional de Meio Ambiente

FNO Fundo Constitucional de Financiamento do Norte

FUNAI Fundação Nacional do Índio

GEE Gases de efeito estufa

GESTAR Projeto Nacional de Gestão Ambiental Rural

GTZ Cooperação Técnica Alemã

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IEB Instituto de Educação do Brasil

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INDICAR Indicador de Desmatamento com Imagens de Radar

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

INSS Instituto Nacional do Seguro Social

LIO Licença de Instalação e Operação

     



LP Licença Prévia

MAPA Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento

MCIDADES Ministério das Cidades

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário

MDA-MT Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário

MDIC Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MMA Ministério do Meio Ambiente

MME Ministério das Minas e Energia

MPA Ministério da Pesca

MPREVIDÊNCIA Ministério da Previdência Social

INSS Instituto Nacional do Seguro Social

OAV Operação Arco Verde

OCB Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras

ONG Organização Não-Governamental 

PAA Programa de Aquisição de Alimentos

PAS Plano Amazônia Sustentável 

PDP Política de Desenvolvimento Produtivo

PDS Projeto de Desenvolvimento Sustentável

PGPM Política de Garantia de Preços Mínimos 

PNJu Parque Nacional do Juruena

PNMC Política Nacional de Mudanças Climáticas

PNPSB Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade

PPCDAm Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

PRADAM Programa de Recuperação de Áreas Degradadas na Amazônia Legal 

PROAMBIENTE Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural

PRODES Programa de Cálculo do Desfl orestamento na Amazônia Legal 

PRODUSA Programa de Estímulo à Produção Agropecuária Sustentável

PRONAF O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

PRONAF Sustentável Programa de Desenvolvimento Sustentável da Unidade de Produção Familiar

PROPFLORA Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural

SAD Sistema de Alerta de Desmatamento 

SAF Sistema Agrofl orestal

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEDER Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado do Mato Grosso

SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente

SESCOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

SFA/MAPA-MT Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Mato Grosso

SFB Serviço Florestal Brasileiro 

SIMPI/RO Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de Rondônia

SINDILAT Instituto do Leite

SIPAM Sistema de Proteção da Amazônia 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

TD Título Defi nitivo 

TI Terra Indígena 

UC Unidade de Conservação 

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso

UNEMAT Universidade do Estado de Mato Grosso
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No CD em anexo encontram-se: 

- As Agendas de Compromissos originais dos municípios da Operação Arco Verde; 

- As planilhas com o detalhamento das ações do governo federal que foram imple-

mentadas ou que estão em processo de implementação;

- Marco Legal.


