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O Programa de Qualificação da Gestão Ambiental (PQGA), com apoio do Fundo Amazônia/BNDES, 
tem como principais objetivos fazer avançar a estruturação dos sistemas municipais de meio am-

biente e a incorporação do enfoque da sustentabilidade socioambiental pelos municípios que integram o Bioma 
Amazônia, de forma a conferir ênfase para o controle do desmatamento como parte substantiva do conjunto 
das políticas locais.

As primeiras ações do Programa ocorreram ainda no final de 2013 e ao longo desse período foi possível ob-
servar o crescimento da atuação municipal no tocante aos cuidados com o meio ambiente. Dois novos aspectos 
da agenda nacional foram responsáveis por esse impulso norteador: i) a descentralização do controle ambiental 
pautada pela Lei Complementar nº 140/2011, repassando para os municípios  o licenciamento, monitoramento e 
a fiscalização das atividades econômicas consideradas de impacto local; ii) a execução do  Cadastro Ambiental 
Rural e dos instrumentos de regularização ambiental a ele associados, a partir da aprovação do Código Florestal 
brasileiro, favorecendo controle mais sistemático das atividades presentes no espaço rural.

Embora com níveis de resposta diferenciadas e, muitas vezes, aquém dos desafios, tais processos têm 
impactado os municípios, ocasionando novas demandas por melhor estruturação das políticas, dos órgãos am-
bientais e das competências técnicas necessárias. Nesse novo cenário, o PQGA busca oferecer um conjunto de 
ações em apoio à descentralização da gestão ambiental e ao fortalecimento da capacidade de governança local.

A presente coleção reúne o resultado de um dos componentes mais bem-acolhidos pelas equipes locais, 
os quais despertaram especial interesse por parte dos municípios, confirmado pelo excepcional número de 
downloads registrado em curto espaço de tempo e vindo de todos os estados do Bioma.

Trabalhando conceitos, abordagens, instrumentos e práticas, as Notas Técnicas representam parte 
substantiva da produção especializada acumulada pelo Programa em temas muitas vezes complexos e multi-
facetados, mas de grande amplitude e oportunidade para o dia a dia dos municípios.

Merece ainda destaque, a rede de parceiros, dentre consultores autônomos e instituições que deram sua 
contribuição a esse intenso processo de trabalho, bem como a criteriosa e competente revisão dos organizado-
res, todos firmemente engajados em construir alternativas sustentáveis de desenvolvimento e que não venham 
a comprometer o futuro do monumental patrimônio que é o Bioma Amazônia.

Tereza Cristina Baratta
Diretora do IBAM

Coordenadora Geral do Programa

Apresentação
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O s textos presentes nestes três volumes da coleção de Notas Técnicas (NTs) abrangem trabalhos 
de diferentes abordagens, elaborados durante a primeira fase de execução do PQGA (2015-2016), 

por demanda e sob a coordenação técnica do IBAM. 

O enfoque e o aprofundamento dos conteúdos temáticos aqui publicados buscam contribuir para a qua-
lificação de gestores públicos e de outros agentes da sociedade civil que lidam com os problemas decorrentes 
do desmatamento na Amazônia, visando o desenvolvimento sustentável da região. Além da discussão dos 
aspectos que envolvem o leque de competências legais e de possibilidades de atuação ambiental municipal, 
esta coletânea constitui um valioso acervo de informações, conceitos e enfoques que têm norteado a procura 
por melhores práticas sustentáveis por parte dos atores locais. 

Com vistas a orientar a leitura, as NTs estão organizadas por subgrupos temáticos, apresentados em 
três volumes.

O Volume 1 reúne orientações básicas voltadas para a implantação e consolidação do SISNAMA no âm-
bito municipal, em dois subgrupos temáticos, sob os títulos: Política Municipal de Meio Ambiente e Instrumentos 
específicos e/ou complementares.

O Volume 2 constitui-se de temas relevantes, sugeridos como pauta para os municípios da Amazônia 
em sua atuação ambiental. As NTs deste volume foram distribuídas em quatro subgrupos temáticos: Qualidade 
de vida local e ordenamento territorial, Controle ambiental, Prestação de serviços ambientais e Capacitação e 
educação para a sustentabilidade.

O Volume 3 aborda os principais instrumentos de incentivo para adoção de práticas sustentáveis por 
parte dos atores econômicos e gestores públicos. O conjunto dessas Notas Técnicas está reunido no subgrupo 
intitulado Promoção de práticas sustentáveis e de incentivos econômicos.

 Volume 1

O primeiro subgrupo abordado neste volume refere-se aos fundamentos e instrumentos de gestão da 
Política Municipal do Meio Ambiente no Brasil. A consolidação desta política expressa a decisão dos formula-
dores da Constituição Federal de 1988 de evidenciar o papel dos Municípios na matéria ambiental. 

A Lei Complementar nº 140/2011, ao elencar as ações a cargo dos Municípios, definiu que estes devem estabe-
lecer sua própria política de meio ambiente, com normas especificas, observadas aquelas estabelecidas nas esferas 

6
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estadual e federal. A obrigação do Município de instituir um Sistema Municipal de Meio Ambiente próprio, composto de 
órgão ambiental, de conselho e de fundo de meio ambiente, é condição para que este exerça plenamente suas com-
petências legais que envolvem, entre outras, o controle e a fiscalização ambiental. Para o sucesso da implementação 
da política ambiental municipal, é essencial que se discuta a priorização de atividades da agenda municipal, segundo 
interesse ambiental local, oportunidade e capacidade. Além dos recursos financeiros, é igualmente imprescindível para 
a eficácia de políticas públicas captar outros meios materiais, bem como observar a capacidade de coordenação e 
articulação institucional, qualificações necessárias para implementar estratégias e angariar parcerias. 

No subgrupo Instrumentos específicos ou complementares a maioria das NTs está associada a questões le-
gais, com destaque para o controle do desmatamento e gestão de florestas. Aborda-se o exercício do licenciamento 
ambiental, por parte do poder público, com ênfase na atuação municipal e sua autonomia normativa para definir as 
atividades de impacto ambiental local. A questão florestal é focada no reconhecimento da importância do “novo Código 
Florestal” para a Amazônia, como importante instrumento de combate ao desmatamento e em prol da restauração da 
vegetação degradada. Dentre seus conteúdos destacam-se: a obrigatoriedade de recomposição das áreas de preser-
vação permanente (APP) e das reservas legais (RL); a legislação que fomenta a aliança público-privada voltada, entre 
outros, para exploração sustentável de recursos naturais em florestas públicas e a lei que permite a criação de florestas 
públicas destinadas à conservação dos recursos naturais e à geração de benefícios socioambientais.

Esse volume aborda ainda a proposta de revisão dos padrões de produção e consumo nos governos mu-
nicipais, com a implantação do Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), do MMA, que 
é tema de uma NT onde é tratada a necessidade de mudança de paradigmas nos órgãos municipais, refletindo 
a transversalidade dos temas ambientais.

 Volume 2

No segundo volume, o subgrupo Qualidade de vida e ordenamento territorial dá ênfase à elaboração do 
Plano Diretor como instrumento fundamental de planejamento e controle do uso do solo municipal. Outros assuntos 
abordados neste conjunto incluem diretrizes para a gestão urbana em áreas alagáveis, para a mobilidade regional e 
urbana e para a contratação de planos municipais para investimento no saneamento básico. A questão fundiária e a 
ocupação de terras públicas, bem como os meios para evitar a grilagem e os problemas na implantação de projetos 
de interesse público, são objeto de uma NT, cujo tema se articula com alguns outros assuntos contidos na coletânea. 

Dentre as Notas Técnicas do subgrupo intitulado Controle ambiental, defende-se um papel mais expres-
sivo do Município no processo de licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, seja no acompa-
nhamento de processos de estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA), seja representando os interesses das 
comunidades afetadas e também negociando adequado nível de compensação ambiental. A diferença entre 
a compensação ambiental e a financeira é apresentada em uma NT especifica, na qual a característica e a 
finalidade de cada mecanismo são expostas de forma sucinta. No caso de impacto local, os temas tratam do 
licenciamento e da fiscalização ambiental a cargo dos Municípios, apresentando conceitos, procedimentos bá-
sicos e legislação aplicável. Experiências exitosas de atuações locais são retratadas nesta coletânea por meio 
de quatro estudos de caso, que relatam as estratégias e as ações de Municípios localizados nos estados de 
Mato Grosso e Pará para sair da lista negra do MMA em relação ao desmatamento. Outras NTs deste conjunto 
tratam de ferramentas de monitoramento e combate ao incêndio e mudança no uso do solo, lançando mão de 
sistemas de bases de dados geográficos (SIG), crescentemente disponíveis para uso público. 

Já no subgrupo seguinte, que trata da Prestação de serviços ambientais, encontram-se subsídios im-
portantes dedicados ao tema das áreas de preservação permanente (APPs). Neste conjunto temático são 
abordados os métodos para geração de dados que auxiliam na demarcação de APPs, principalmente em face 
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da complexidade do quadro natural da Amazônia, que fornecem orientações técnicas para restauração dessas 
áreas, inclusive para as APPs ripárias, de modo a garantir a preservação dos recursos hídricos, em termos 
de vazão e de qualidade da água. Para a proteção da biodiversidade, aponta-se a instituição de unidades de 
conservação (UCs) municipais, com adequada gestão e participação ativa dos conselhos gestores, como es-
tratégia importante contra o desmatamento e melhoria da qualidade de vida local. 

O último subgrupo do Volume 2 se ocupa da Capacitação e educação para a sustentabilidade, elemen-
tos-chave para qualquer avanço nesta matéria, visto que os técnicos das prefeituras municipais da Amazônia, 
embora dedicados, muitas vezes não são suficientemente preparados para enfrentar os desafios que envol-
vem a gestão ambiental municipal. A implantação de um adequado plano de cargos e salários para técnicos 
dos órgãos ambientais e a realização de concurso público apresentam-se como contribuições relevantes para 
este contexto. Outros temas versam sobre a capacitação necessária para alcançar o manejo florestal susten-
tável e a terminologia mais apropriada para tratar da restauração de áreas degradadas. 

 Volume 3

O último volume da publicação reúne um subgrupo de Notas Técnicas intitulado Promoção de práticas 
sustentáveis e de incentivos econômicos. Esta coletânea dá destaque aos instrumentos de política pública que 
visam a incentivar as boas práticas ambientais. Há um conjunto de Notas que trata de instrumentos de incen-
tivo e de políticas públicas de suporte, apoio técnico e informação que ajudam a incrementar estas iniciativas 
com o melhor desempenho. Um outro bloco apresenta temas de boas práticas de uso do solo nas paisagens 
produtivas, visando a sua sustentabilidade e a geração de renda local. 

O primeiro conjunto contextualiza as estratégias de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas e aborda 
a questão do desmatamento na Amazônia, distinguindo seus diferentes conceitos (desmatamento legal, ilegal, zero e 
líquido zero). Dentre as NTs nesse conjunto, destaca-se o ICMS-Ecológico, instrumento que já foi adotado em 17 es-
tados brasileiros, que realoca as receitas do ICMS de acordo com os municípios que possuam maior área proporcio-
nal em UCs e/ou Terras Indígenas. Outro mecanismo, que cresce em importância no plano municipal, é o Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA), sobre o qual é dedicada uma NT focada na experiência e em procedimentos para 
desenvolver um programa local de Produtores de Água, apoiado pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

No outro conjunto, há uma série de NTs que tratam de alternativas para uso do solo e recursos naturais, que 
garantem maior sustentabilidade socioambiental. Entre elas incluem-se: manejo florestal comunitário, pecuária ro-
tacional e recuperação de pastagens, sistemas agroflorestais (SAFs), piscicultura intensiva, artesanato e turismo de 
base comunitária, e a meliponicultura como meio de preservar a biodiversidade e os valores culturais dos povos da 
floresta. Um outro leque de instrumentos complementa este conjunto, relacionado à economia solidária e à criação 
de cadeias de valor, fundamentado em atributos locais. Tais instrumentos foram reforçados pelo Programa Nacional 
de Aquisição de Alimentos (PAA), vinculado ao Programa de Alimentação Escolar (PNAE), que obriga a compra de 
produtos obtidos junto a produtores rurais locais em, no mínimo, 30% do volume necessário. 

Ao final de cada volume, há uma breve apresentação dos autores que participaram da elaboração das 
Notas Técnicas que, ao lado da equipe do PQGA, muito honraram este feito. 

Espera-se que esta coletânea forneça meios para aprender com o que tem ocorrido recentemente na região, 
estimulando a busca por mais opções e oportunidades para conviver e florescer dentro dos limites planetários.

Maria Cristina Tiná Soares de Almeida
Peter H. May

Organizadores
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Desmatamento na 
Amazônia brasileira: 

conceitos, tendências e 
relações com o clima

Tiago Reis, Marcelo C. C. Stabile,  
Paulo Roberto de Souza Moutinho e 

Andrea A. Azevedo

Nota técnica

É consenso que o desmatamento das florestas tropicais 
traz mais danos do que benefícios para a sociedade e ao meio 
ambiente. O processo de corte raso continua na Amazônia 
brasileira numa velocidade que – embora bastante reduzida 
se comparada aos patamares anteriores – representa perdas 
significativas dos serviços que a floresta presta à sociedade 
regional e global: estoque de carbono, estabilização dos ciclos 
climáticos e conservação da biodiversidade. Florestas em pé 
sob manejo sustentável fornecem madeira e produtos flores-
tais não madeireiros, valiosos para segurança alimentar e ren-
da regional. As políticas públicas apoiam a governança flores-
tal na Amazônia, visando reduzir o desmatamento e incentivar 
atividades econômicas sustentáveis. 

Resumo
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1. Introdução

Esta Nota Técnica tem por finalidade esclarecer aos gestores municipais sobre os conceitos do desma-
tamento, suas consequências e os principais instrumentos legais relacionados. Também visa informar sobre 
as novas metas brasileiras determinadas durante o Acordo de Paris (COP21) sobre mudanças climáticas. 
Em suma, busca-se atualizar os gestores municipais quanto às transformações na Amazônia induzidas pela 
continuada destruição florestal.

Cabe ressaltar que a conservação de florestas está intimamente ligada com a manutenção de serviços am-
bientais, que são importantes para a manutenção da qualidade de vida da população e a produção agropecuária1.

2. O contexto do desmatamento na Amazônia brasileira

O desmatamento na Amazônia Brasileira caiu significativamente nos últimos dez anos. Entre 2005 e 
2015 esta redução foi da ordem de 72% (Figura 1). Concomitantemente, houve um relevante aumento da 
produção de carne e de soja, duas commodities agrícolas expressivas para o país. Isso demonstra que é pos-
sível desacoplar o aumento produtivo do desmatamento. Na Amazônia, estima-se haver mais de 10 milhões 
de hectares de áreas já desmatadas ocupadas por pastos degradados e subutilizados que poderiam ser mais 
bem aproveitados para agricultura e, desse modo, evitar novos desmatamentos2.

Apesar dessa redução significativa entre 2005 e 2015, a perda florestal tem se mantido estável em 
torno de 5 a 6 mil quilômetros quadrados ao ano entre 2011 e 2015, considerando toda a Amazônia. Entre 
os Estados da Amazônia Legal, Pará e Mato Grosso lideraram a perda de cobertura florestal nos últimos dois 

1 SWIFT et al., 2004; TSCHARNTKE et al., 2005.
2 Terra Class 2014, INPE, disponível em: http://bit.ly/2aTh2Jx. Acesso em 25/8/20016.

Figura 1 – Dinâmicas de desmatamento anual e 
redução do desmatamento entre 2005 e 2015

Dados: PRODES/INPE, SIDRA/IBGE. Produção: IPAM.
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Figura 2 – Variação na taxa de desmatamento 
entre 2014 e 2015 nos estados da Amazônia Legal 

Dados: PRODES/INPE. Produção: IPAM.
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anos. No Pará, o desmatamento se manteve estável em torno de 1.880 km² em 2014 e 2015; por outro lado, 
Mato Grosso registrou um aumento de 40%, subindo de 1.075 para 1.508 km² (Figura 2).

É igualmente importante avaliar o fenômeno do desmatamento sob a perspectiva das categorias fundiá-
rias. Ao analisar o desmatamento ocorrido entre 2010 e 2015 (Figura 3), identifica-se que 29% ocorreram em 
assentamentos rurais de reforma agrária. Outros 23% foram registrados em terras onde não há informação de-

talhada sobre a situação fundiária. Provavelmente 
são propriedades privadas3 não registradas em 
sistemas de informação geográfica4. Vinte e dois 
por cento das ocorrências se deram em proprie-
dades privadas identificadas em bases de da-
dos do INCRA5 ou do Cadastro Ambiental Rural. 
Verifica-se, ainda, que 13% do desmatamento 
ocorreram em terras públicas não destinadas e o 
restante em áreas protegidas

A associação entre situação fundiária e cau-
sas do desmatamento está explicitada no item 5 
desta Nota.

Quadro 1 – Como funciona o monitoramento do desmatamento na Amazônia

3. Consequências negativas do desmatamento

O desmatamento, geralmente, está ligado a uma ocupação e uso desordenados do solo e dos recur-
sos naturais. Como consequência, a ele associam-se inúmeros problemas ambientais, sociais e econômi-
cos, quase sempre inter-relacionados. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, o desmatamento gera 
perda da biodiversidade vegetal e animal, provoca erosão e empobrecimento dos solos, além de resultar 
no assoreamento dos rios e na emissão de dióxido de carbono, que é o principal gás causador do efeito 

3 Esta inferência decorre do fato de que todas as terras públicas federais e estaduais na Amazônia, tanto as destinadas como aquelas 
não destinadas, já estão identificadas em sistemas de informação geográfica, portanto, as áreas sem informação provavelmente são 
áreas de uso privado não registradas no Cadastro Ambiental Rural ou nos sistemas do INCRA.
4 Por exemplo, Cadastro Ambiental Rural ou outras bases de dados georreferenciadas do INCRA.
5 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Dados: PRODES/INPE; INCRA; FUNAI; MMA; SFB. Produção: IPAM.

Figura 3 – Desmatamento acumulado na Amazônia 
entre 2010 e 2015 por categoria fundiária
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Desde 1988, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) monitora o corte raso da floresta 
amazônica. Para isso, o INPE utiliza imagens de satélites, que oferecem imagens de 20 a 30 metros de 
resolução espacial a cada 16 dias. Todos os anos no mês de dezembro, o INPE publica uma estimativa 
das áreas desmatadas entre agosto do ano anterior e julho do ano corrente e divulga a consolidação 
desses dados no primeiro semestre do ano seguinte. A metodologia do Projeto de Monitoramento da 
Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) foi revisada e validada pela comunidade científica 
internacional e é reconhecida pelo Governo brasileiro como dado oficial do desmatamento.

Veja a taxa de desmatamento por Município em: http://bit.ly/2bOuvaG. Acesso em 20/7/2016.
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estufa. O avanço da destruição florestal resulta potencialmente em redução das chuvas e elevação das 
temperaturas na região6.

Experimentos científicos realizados para avaliar os impactos negativos do desmatamento na região do rio Xingu, 
sudeste da Amazônia, identificaram que o desmatamento ocorrido entre 2000 e 2010 impediu que 35 trilhões de litros 
de água fossem lançados à atmosfera no período. A temperatura local superficial aumentou 0,3 oC em média nesse 
período. Em áreas agrícolas, a temperatura é 6,4 oC mais alta do que em áreas florestais e em pastos é 4,3 oC mais 
elevada. Outro resultado interessante desse mesmo estudo mostra a importância das áreas protegidas na região do 
rio Xingu. Se a conversão de florestas para áreas agrícolas e de pastagens tivesse ocorrido dentro das Unidades de 
Conservação e das Terras Indígenas (áreas protegidas) na mesma intensidade em que ocorreu fora, entre 2000 e 2010, 
outros 4,7 trilhões de litros de água teriam sido perdidos e a temperatura média na região teria se aquecido mais 0,5 oC7.

Os impactos ambientais verificados trazem inúmeros prejuízos sociais e econômicos. Em decorrência 
deles, a produção agropecuária de uma região tende a ser prejudicada com o volume de chuva perdido8. As 
quebras de safra afetam significativamente o ciclo econômico dos Municípios Amazônicos, que geralmente 
dependem da produção agropecuária. Além disso, o desmatamento muitas vezes está associado à grilagem 
e à especulação fundiária. Estes processos resultam em concentração de terras, exclusão social, violência no 
campo e empobrecimento de famílias rurais.

4. Os benefícios da conservação e da manutenção da 
vegetação nativa

A conservação da vegetação nativa garante o fornecimento de inúmeros serviços ambientais que permi-
tem e suportam toda a existência humana. Os serviços ambientais são todos os benefícios que os seres hu-
manos recebem da natureza. Cada um destes serviços e seus benefícios gerados, na maioria dos casos, são 
difíceis de quantificar. Apesar de facilmente percebidos por toda a população, são geralmente desvalorizados, 
justamente por causa da dificuldade de medi-los adequadamente. 

O serviço ambiental de remoção e estocagem de carbono, por exemplo, garante um clima equilibrado 
para todos. Isso porque está provado, cientificamente9, que o carbono emitido para a atmosfera, após o desma-
tamento de uma floresta, ajuda o planeta a reter calor solar e, desse modo, aquecer o clima global. Por outro 
lado, as florestas preservadas e em regeneração retiram carbono da atmosfera e o armazenam, evitando que 
fiquem na atmosfera e aqueçam o planeta. Com um clima equilibrado, é possível que a produção agropecuária 
se mantenha crescente, sem expandir para novas áreas, e os produtores consigam planejar suas safras.

Outro serviço ambiental provido pelas florestas é a evapotranspiração10. Esse serviço contribui para man-
ter o regime de chuvas tanto na própria região, como em regiões vizinhas11. No solo, as florestas contribuem 
para infiltrar água da chuva, abastecer os lençóis freáticos, evitar erosão e assoreamento dos rios. Ou seja, as 
florestas produzem, reciclam e conservam a água.

A conservação da biodiversidade representa outro serviço ambiental importante associado às flores-
tas. Auxilia a polinização e reprodução de culturas agrícolas, ajuda a controlar pragas e doenças, além de 

6 MACEDO et al., 2013; SPERA et al., 2016.
7 SILVÉRIO et al., 2015.
8 SPERA et al., 2014.
9 Quinto relatório síntese do IPCC: http://bit.ly/1wqelqp. Acesso em 25/8/2016.
10 É a água que as árvores lançam à atmosfera.
11 O Futuro Climático da Amazônia: http://bit.ly/2bk5uob. Acesso em 25/8/2016.
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ofertar um rico patrimônio biológico12 que pode ser explorado comercialmente em óleos, essências, resinas 
e demais produtos.

Além dos serviços ambientais indiretos, as florestas conservadas podem ser manejadas de maneira sustentável, 
gerando renda para as populações que vivem próximas, a exemplo de dois projetos comunitários de produção madei-
reira, avaliados por pesquisadores, que se mostraram lucrativos. O projeto Ambé, desenvolvido na Floresta Nacional do 
Tapajós no Pará, apresentou uma taxa de retorno anual de 12% do investimento. O projeto Mamirauá, sendo o primeiro 
projeto implementado em uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável no Amazonas, é o outro exemplo pois obteve 
2% de taxa de retorno anual13. Experiências similares estão em curso, principalmente em florestas públicas destinadas 
e em Reservas de Desenvolvimento Sustentável situadas na Amazônia, demonstrando que é possível extrair produtos 
madeireiros e não madeireiros que, se feito de maneira planejada, garantem geração de renda e conservação.

5. As causas do desmatamento 

A lógica de desmatamento na Amazônia não está associada somente à situação fundiária, mas também 
ao uso e às atividades produtivas da região.

A produção agropecuária de larga escala, como soja e carne, já esteve fortemente associada ao des-
matamento. Porém, nos últimos anos, esses vetores têm diminuído sua contribuição como resultado de com-
promissos empresariais para não comprar produtos de áreas recentemente desmatadas. Exemplos destes 
acordos são a moratória da soja e da carne14.

Com relação à situação fundiária, a maior parte do desmatamento ocorre em: (i) propriedades privadas, iden-
tificadas ou não; (ii) assentamentos rurais; (iii) terras públicas não destinadas (Figura 3). Nas propriedades privadas, 
os principais vetores tendem a ser a produção de carne, soja, milho e outros cultivos agrícolas. Em assentamentos 
rurais, os mesmos produtos agropecuários tendem a promover o desmatamento, mas a lógica dos assentados é dife-
rente. Enquanto em grandes e médias propriedades privadas ocorrem grandes conversões de floresta em produção 
agropecuária para exportação, em assentamentos predominam desmatamentos, auxiliados pela ação da queimada, 
visando à expansão de produção familiar. As famílias, contudo, só abrem novas áreas quando já não conseguem 
produzir seu sustento em áreas já abertas devido ao esgotamento do solo e à perda de produtividade. Parte dessa 
perda poderia ser evitada com a adoção de melhores técnicas produtivas e recuperação das áreas degradas. Nas 
terras públicas não destinadas, por sua vez, tende a predominar o desmatamento para consolidar ocupações ilegais 
(grilagem) e assim especular com a terra. Uma vez “aberta” esta passa a ter um valor maior no mercado.

6. Os diferentes conceitos de desmatamento:  
legal, ilegal, zero e líquido zero

Ao falar de desmatamento, é importante diferenciar vários dos conceitos com que nos deparamos. 

O conceito de desmatamento legal é aquele que atende a dois critérios: (i) ocorrer em área de exce-
dente de Reserva Legal e (ii) ser autorizado ou licenciado pelo órgão ambiental estadual. Ou seja, em geral, 

12 Vários produtos fármacos são descobertos em áreas de floresta conservada. Em estudo publicado em 2016, pesquisadores estima-
ram que ainda existam pelo menos 4 mil espécies de árvores não identificadas na Amazônia (TER STEEGE et al., 2016), demonstrando 
o enorme potencial para desenvolver novos remédios, vacinas e outros produtos.
13 HUMPHRIES et al., 2012.
14 HOLLY K. GIBBS et al., 2015; H K GIBBS et al., 2015; ARIMA et al., 2014.
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desmatamentos legais ocorrem devido a obras de infraestrutura, atividades de mineração e para expansão de 
pastagem e de cultivos agrícolas onde as propriedades cumprem a legislação ambiental. Em alguns Estados, 
devido à morosidade no processo de licenciamento, produtores rurais desmatam seus excedentes de Reserva 
Legal sem ter recebido a devida autorização de supressão de vegetação nativa. Estes são, portanto, des-
matamentos “passíveis de legalização”. Uma legalização, contudo, que pode ou não ocorrer. Dependerá da 
idoneidade do proprietário de terra. Nestes casos, ele conta com a possibilidade de legalizar o desmatamento 
posteriormente, o que muitas vezes pode envolver processos judiciais. Uma condição quase sempre que leva 
a não legalização. O ideal é que todo desmatamento, mesmo em excedente de Reserva Legal, seja realizado 
com a devida autorização do órgão responsável, garantindo assim a legalidade e a aplicação das melhores 
práticas de conversão do uso do solo.

O desmatamento ilegal é todo aquele que ocorre nos seguintes casos: (i) dentro de Unidades de 
Conservação de proteção integral, (ii) dentro de Unidades de Conservação de uso sustentável sem autori-
zação ou sem respeitar os limites e critérios aprovados no Plano de Uso, (iii) dentro de Territórios Indígenas 
por agentes externos ou por indígenas sem que se respeite o Plano de Gestão dos territórios, (iv) dentro de 
florestas públicas não destinadas, (v) dentro da Reserva Legal ou de Áreas de Preservação Permanentes de 
propriedades privadas ou de assentamentos rurais da reforma agrária, (vi) sem autorização do órgão ambiental 
responsável. O desmatamento ilegal, diferentemente de desmatamentos passiveis de legalização, é mais difícil 
de inibir, pois muitas vezes não é simples a identificação dos responsáveis.

Nos casos em que o desmate ilegal ocorre em propriedades privadas ou em assentamentos, é mais fácil 
identificar o infrator. Ainda assim, os estados e agências federais, como IBAMA e ICMBio, dependem de muitos 
recursos humanos e tecnológicos para realizar fiscalização. Neste contexto, o apoio dos órgãos ambientais 
municipais nesta tarefa é fundamental e de total interesse para o Município, pois, como demonstrado nos 
itens 3 e 4 deste documento, os maiores prejuízos e os principais benefícios de se evitar o desmatamento 
recaem para sobre os munícipes e seu ambiente. A meta brasileira (veja item 9 deste documento para deta-
lhes) é atingir o desmatamento ilegal zero até 2030. Isto significa aumentar a fiscalização para coibir as ações 
ilícitas, mas permitir que ainda se desmatem os excedentes de Reserva Legal.

O desmatamento zero, legal e ilegal, é uma proposta de diversas organizações da sociedade civil, 
cientistas, intelectuais e empresas que busca alcançar o fim absoluto do desmatamento no Brasil, começando 
pela Amazônia. A argumentação central é que o Brasil já possui área mais do que suficiente para produzir 
alimentos em ritmo crescente e alimentar o mundo até pelo menos 2040 sem a necessidade de abrir mais ne-
nhum hectare. Ao aumentar a capacidade produtiva de pastos que hoje são subutilizados, cerca de 36 milhões 
de hectares seriam liberados para outros cultivos agrícolas, desconstruindo a ideia de que é preciso desmatar 
mais florestas para produzir mais alimentos15.

Há iniciativas internacionais que valorizam a manutenção de florestas que poderiam ser legalmente des-
matadas, como a do estado norte-americano da Califórnia. Esse estado possui um mercado de redução de 
emissões de carbono e está avaliando uma proposta de aceitar desmatamento evitado16. 

A Organização Internacional de Aviação Civil, atualmente, estuda um possível mecanismo de pagamento 
para evitar desmatamento e compensar as emissões do setor aéreo17. Esses mecanismos, se aprovados pelo 
Governo brasileiro dentro de um arranjo junto com os Estados, podem remunerar a manutenção de florestas 
em excedentes de reserva legal e, assim, garantir que mesmo o desmatamento legal não ocorra.

15 STRASSBURG et al., 2012; STRASSBURG et al., 2014
16 Disponível em http://bit.ly/1cleTzt. Acesso em 25/8/2016.
17 Disponível em http://bit.ly/2aUJzV4. Acesso em 25/8/2016.
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Com o desmatamento zero, o ganho é de toda a sociedade global, pois inúmeros “serviços ambientais” 
são prestados para o planeta e, localmente, aos Municípios brasileiros pelas florestas mantidas.

O desmatamento líquido zero é um conceito que significa permitir que algumas áreas possam ser 
desmatadas, mas com taxas muito baixas. Algo somente para manter os meios de vida e de subsistência 
de comunidades locais. Ainda, o conceito prediz que para cada área de floresta nativa derrubada, uma área 
equivalente deve ser restaurada. As florestas nativas, sob o conceito de “liquido zero”, jamais podem ser con-
vertidas em áreas de uso agropecuário e mesmo o desmatamento ocorrido em comunidades tradicionais ou 
indígenas deve ser compensado por meio da restauração de outras áreas degradadas18.

7. Legislação florestal brasileira e regulação de 
vegetação nativa em propriedades privadas:  
Código Florestal brasileiro

Em propriedades privadas, a principal lei que regula o uso do solo e a manutenção da vegetação nativa 
é o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

Os principais elementos do Código Florestal para manutenção de vegetação nativa são as (i) Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e a (ii) Reserva Legal (RL). A primeira relaciona-se às áreas de vegetação 
nativa às marginais de rios, ao redor de nascentes e cursos d’água, assim como em topos de morros, encostas 
e áreas com inclinação maior que 45o. Já a RL refere-se ao percentual do estabelecimento rural que deve ser 
mantido com cobertura de vegetação nativa. No caso dos Estados da Amazônia Legal, estabelecimentos com 
vegetação de tipo florestal devem manter 80% da área como RL. Em estabelecimentos rurais com vegetação 
de tipo não florestal (cerrado), o percentual é 35%. Finalmente, os imóveis situados em áreas cobertas por 
campos nativos devem manter 20%19 como RL. O desmatamento, tanto em APPs como em RLs, é considerado 
um sério crime ambiental.

O Código Florestal sancionado em 2012, após uma ampla revisão, concedeu anistia a desmatamentos 
ilegais em RL e, em alguns casos, em APPs. As condições para o perdão foram ofertadas para os estabeleci-
mentos de até quatro módulos fiscais; e que esse desmatamento ilegal tivesse ocorrido até julho de 2008. A 
comprovação dessas condições, suspende o status de ilegalidade ambiental da terra e, consequentemente, 
desobriga o proprietário ou posseiro de realizar a recuperação das áreas desmatadas, desde que eles estejam 
registrados no Cadastro Ambiental Rural dentro do prazo legal.

O novo Código propicia, ainda, que propriedades com mais de quatro módulos fiscais, que cumpriram 
o percentual de Reserva Legal à época em que era somente 50%, tivessem essas áreas consideradas como 
consolidadas, sem necessidade de recuperá-las. Isso porque o percentual de RL na Amazônia, efetivamente, 
era de 50% até julho de 1996, quando foi editada a Medida Provisória nº 1.511, alterando para 80%. O novo 
Código Florestal de 2012 entendeu que era preciso anistiar aqueles proprietários ou posseiros de estabeleci-
mentos com mais de quatro módulos fiscais, que cumpriam a regra de 50% de RL em 1996 e que, subitamente, 
se viram obrigados a recompor áreas desmatadas legalmente.

O novo Código Florestal estabeleceu alguns mecanismos inovadores. Entre eles,uma forma mais efi-
ciente e eficaz de fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a regularização ambiental e 

18 Conceito de desmatamento líquido zero do WWF: http://bit.ly/2aKii3g. Acesso em 25/8/2016.
19 Guia sobre Novo Código Florestal do IMAFLORA: http://bit.ly/2ahosa9. Acesso em 25/8/2016.
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incentivos à conservação florestal. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é, certamente, um destes mecanismos. 
Trata-se de um registro georreferenciado que delimita os estabelecimentos rurais e, dentro destes, estabelece 
a localização da APP e da RL, além das áreas de uso produtivo e de uso restrito. Com essas informações es-
pacialmente registradas, o Poder Público pode identificar os passivos ambientais, promover sua regularização 
com maior eficiência e efetividade, além de poder monitorar de maneira remota novos desmatamentos ilícitos.

O Programa de Regularização Ambiental (PRA) é outra inovação contemplada no Código Florestal. Este 
instrumento foi regulamentado pelo Governo Federal20, mas ainda não foi regulamentado adequadamente 
por todos os Estados, mas deverá ser nos próximos meses. O PRA deverá prever as regras, procedimentos, 
assim como benefícios, incentivos e meios de fiscalização para recuperar os passivos ambientais de estabe-
lecimentos que descumprem o Código. Propriedades que possuem passivos de Reserva Legal gerados até 
julho de 2008, basicamente, possuem duas formas de se regularizar: (i) recuperar, seja por meio da indução 
à regeneração natural ou por meio da restauração florestal, ou (ii) compensar por meio da aquisição de Cotas 
de Reserva Ambiental, do arrendamento de área equivalente conservada, do estabelecimento de servidão 
ambiental ou da compra e doação à União ou ao Estado de propriedade particular localizada dentro de Unidade 
de Conservação de domínio público. Passivos de Área de Preservação Permanente gerados a qualquer tempo 
ou de Reserva Legal gerados após julho de 2008 devem ser, obrigatoriamente, recuperados.

As Cotas de Reserva Ambiental (CRA)21merecem destaque porque representam uma novidade trazida 
no Código de 2012. Trata-se de um instrumento com o propósito de tornar mais eficiente a relação entre oferta 
e demanda de excedentes e passivos de Reserva Legal. A CRA é, basicamente, um título nominativo equiva-
lente a um hectare de vegetação nativa conservada que excede ao obrigatório da Reserva Legal. Uma proprie-
dade com passivo pode comprar a quantidade de CRAs emitidas por propriedades com ativos (excedentes de 
RL) equivalente à área de passivo e assim realizar sua regularização.

Outra novidade foram os incentivos econômicos à conservação e à regularização ambiental previstos no 
art. 41 do Código. Neste artigo, são previstos instrumentos como pagamentos por serviços ambientais, crédito 
agrícola a taxas diferenciadas, isenções fiscais, entre outras medidas, para apoiar economicamente aqueles 
produtores rurais que buscam regularizar ambientalmente suas propriedades e aqueles que possuem vegeta-
ção nativa conservada e pretendem manter essas áreas. Apesar das inovações, muitas delas, infelizmente, até 
julho de 2016 não saíram do papel, com exceção do Cadastro Ambiental Rural que em 31 de maio de 2016 já 
contava com mais de 3,48 milhões de registros22.

8. Como evitar o desmatamento: comando e controle, 
instrumentos econômicos e mecanismos de mercado

Comando e controle são o conjunto de medidas implementadas pela União, Governos Estaduais e 
Municipais para coibir, principalmente, o desmatamento ilegal. Medidas de comando e controle referem-se à 
fiscalização e monitoramento para identificar os desmatamentos ilegais e, consequentemente, punir os trans-
gressores. Exemplos de medidas são aplicação de multas e embargos pelo IBAMA ou por órgãos estaduais 
ambientais, sanções administrativas, impedimento de tomar crédito ou, em alguns casos como grilagem e 
desmatamento de terras públicas, até prisão.

20 Regulamentação dada pelo Decreto nº 7.830/2012 e pelo Decreto nº 8.235/2014.
21 Cartilha sobre CRA: http://bit.ly/2ax1Oz9. Acesso em 25/8/2016.
22 Números do CAR – http://bit.ly/1MG6rOu. Acesso em 25/8/2016.
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Os instrumentos econômicos, por sua vez, são implementados em reconhecimento da natureza eco-
nômica do desmatamento. Em muitos casos, além daqueles em que o desmatamento é legal (em exceden-
tes de Reserva Legal e autorizado pelo órgão estadual ambiental) ou legalizável (apenas em excedentes de 
Reserva Legal), mesmo desmatamentos ilegais estão diretamente relacionados a condições precárias de 
subsistência e necessidade de abrir floresta para expandir o cultivo. Isso ocorre principalmente em peque-
nas propriedades e em lotes de assentamentos de reforma agrária na Amazônia, em que a rentabilidade da 
produção é comprometida pelo percentual de conservação de 80% da área. Para minimizar a necessidade 
de desmatar essas áreas, foram criados os incentivos e instrumentos econômicos, que devem cobrir os 
custos de oportunidade de manutenção de vegetação nativa, tanto contida em Reserva Legal de pequenas 
propriedades ou posses, como nos excedentes de Reserva Legal de médias ou grandes propriedades23.

Os instrumentos econômicos podem ser aplicados por diversos meios. Podem ser financeiros, como em 
taxas de juros reduzidas na concessão de crédito agrícola. Podem ser fiscais ou tributários, como a conces-
são de algum subsídio direto, a isenção ou abatimento de algum tributo, por exemplo, a isenção do Imposto 
Territorial Rural (ITR) sobre a área de vegetação nativa conservada. Podem ser também de compensação, 
como o pagamento direto para compensar o provimento público de serviços ambientais, como manutenção 
hídrica ou remoção e estoque de carbono, nos chamados projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais 
(PSA)24 ou REDD+25. Vale destacar que, apesar de já existirem, esses mecanismos ainda são pequenos e 
ocorrem em poucas localidades com caráter experimental.

Os mecanismos de mercado também atuam na lógica econômica, mas utilizam os sistemas de 
mercado para prover incentivos à conservação ou desincentivos ao desmatamento. Um exemplo de 
mecanismo de mercado é a própria Cota de Reserva Ambiental (CRA)26, já mencionada anteriormente, 
em que um excedente de Reserva Legal é ofertado no mercado para ser buscado e adquirido da maneira 
mais eficiente por um comprador com passivo de Reserva Legal. Ou seja, quem faz a troca e determina 
o preço do ativo é o mercado, dentro de regras preestabelecidas pelo Governo (ainda não definidas), e a 
relação entre oferta e demanda.

Outro exemplo de mecanismo de mercado que, por sua vez, oferece um desincentivo ao desmatamento, 
é a moratória da soja ou a da carne. Esses mecanismos são acordos firmados por empresas, Governos, orga-
nizações da sociedade civil e, em alguns casos, até o Ministério Público e o Poder Judiciário, em que empresas 
compradoras de produtos agropecuários se comprometem a não adquirir produtos de áreas desmatadas após 
uma data predefinida. Por exemplo, na moratória da soja, as empresas que assinam o acordo não podem com-
prar a soja produzida sobre áreas desmatadas após julho de 2008 na Amazônia, conforme identificadas pelo 
PRODES/INPE27 e pelo monitoramento realizado pelo Grupo de Trabalho da Soja28. Trata-se, portanto, de um 
claro desincentivo ao desmatamento, já que o produtor rural sabe que terá enormes dificuldades para vender 
sua produção caso resolva desmatar para produzir. A moratória da carne, outro exemplo, é um acordo entre 
empresas frigoríficas que operam na Amazônia com a mesma finalidade, não comprar gado de propriedades 
que desmataram após 200929.

23 Relato Instrumentos econômicos – http://bit.ly/1MAtbPY. Acesso em 25/8/2016.
24 Exemplo do Programa Produtor de Água – http://bit.ly/2ah7YS5. Acesso em 25/8/2016.
25 O que é REDD+ – http://bit.ly/2aqlvWR. Acesso em 25/8/2016.
26 Apesar de importante e urgente para melhorar a conservação de vegetação nativa no Brasil, o mecanismo de CRA ainda não está 
em funcionamento, pois carece de regulamentação pelo Governo Federal.
27 Relatório Moratória da Soja – http://bit.ly/2abyVZQ. Acesso em 25/8/2016. 
28 Moratória da Soja: http://bit.ly/2bb1Ryw. Acesso em 25/8/2016.
29 Reportagem: moratória da Carne – http://bit.ly/2axw0Hn. Acesso em 25/8/2016.
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9. Metas brasileiras de redução de emissões de gases de 
efeito estufa e o papel dos municípios nessa nova agenda

O Brasil, em sua Intenção de Contribuição Nacionalmente Determinada (INDC, em inglês), assumiu dian-
te da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas e de toda a comunidade internacional 
o compromisso de chegar a 2025 emitindo cerca de 1,3 bilhão de toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(CO2eq) ao ano e 1,2 bilhão até 2030. Esses números significam 37% e 43%, respectivamente, de redução das 
emissões com base no total emitido em 2005, conforme estimativas do II Inventário Nacional30. 

Como parte do esforço nacional para atingir estes objetivos, o Brasil definiu metas para redução do desmata-
mento e para recuperação de vegetação nativa. Entre as medidas, destacam-se fortalecer o cumprimento do Código 
Florestal, fortalecer políticas e medidas para alcançar o desmatamento ilegal zero até 2030 e para compensar as 
emissões de gases de efeito estufa oriundas de desmatamento legal, restaurar e recuperar 12 milhões de hectares 
de florestas para múltiplos usos e, no setor de agropecuária, restaurar 15 milhões de hectares de pastos degradados 
e aumentar em 5 milhões de hectares os sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas até 203031.

Apesar dos objetivos aparentemente ambiciosos, o Brasil precisa fazer mais para atingir as metas da INDC. 
Em estimativas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) com dados do SEEG32, zerar 
o desmatamento ilegal, que é estimado em 10% do total, não é suficiente para que o Brasil atinja sua meta de emis-
sões em 2030 (Figura 4). Nesta figura os valores indicados de cenarização das emissões para o período de 2005 
a 2014 correspondem aos dados reais observados. Para o período de 2015 a 2030 as projeções foram estimadas.

Outro ponto preocupante na meta brasileira 
de redução de emissões é o objetivo explícito de 
zerar apenas o desmatamento ilegal e compensar o 
desmatamento legal. Isso porque existem cerca de 
81 milhões de hectares de vegetação nativa em ex-
cedentes de Reserva legal, ou seja, que podem ser 
legalmente desmatados. Caso isso ocorra, o Brasil 
emitirá aproximadamente 18 bilhões de toneladas 
de dióxido de carbono (CO2)

33, o que representa 
mais ou menos 15 vezes a quantidade emitida pelo 
Brasil no ano de 201434 (Quadro 2 e Figura 5).

Supondo que o Brasil emitisse este total de 
maneira distribuída entre 2016 e 2030, significaria 
incrementar 1,2 bilhão de tonelada de dióxido de 
carbono ao ano, praticamente dobrando o volume 
emitido em 2014 e comprometendo totalmente o 
alcance da meta brasileira (Figura 5). Ou seja, é 
fundamental que o Brasil evite também o desma-
tamento legal, e não somente o ilegal.

30 INDC Brasileira – http://bit.ly/1Ru0Jm3. Acesso em 25/8/2016.
31 INDC Brasileira – http://bit.ly/1Ru0Jm3. Acesso em 25/8/2016.
32 SEEG – http://seeg.eco.br/. Acesso em 25/8/2016.
33 SOARES-FILHO et al. ,2014
34 SEEG – www.seeg.eco.br. Acesso em 25/8/2016.

Fontes: FBDS e SEEG. Produção: IPAM.

Figura 4 – Cenário de emissões projetadas de 
mudança do uso do solo (desmatamento, barras 
amarelas) e outros setores (barras marrons)
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Além disso, restaurar áreas equivalentes ao que foi desmatado legalmente não serve como medida de 
compensação, pois a quantidade de dióxido de carbono emitido ao se desmatar uma floresta nativa pode 
levar até 100 anos para ser removida por um processo de restauração. Portanto, um hectare de floresta em 
restauração não compensa um hectare de floresta nativa desmatada do ponto de vista de emissão de carbono 
à atmosfera e regulação do clima.

Quadro 2 – Resumo de ativos e passivos e estoques de carbono mantidos pelo Código Florestal

281 milhões de hectares de vegetação nativa remanescentes em imóveis rurais brasileiro.

69% = Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente (87 bilhões de toneladas de CO2).

31% = excedentes de Reserva Legal (18 bilhões de toneladas de CO2).

Ou seja, o o desmatamento ilegal emitiria 1,2 bilhão de CO2 ao ano entre 2016 e 2030.

A área a ser restaurada é de 20 a 24 milhões de hectares, sendo 78% passivo de RL e 22% de déficits 
de Áreas de Preservação Permanente.

Fonte: SOARES-FILHO et al. 2014.

Para evitar o desmatamento legal e a consequente emissão deste enorme volume de dióxido de carbono à 
atmosfera, é fundamental que o Governo Federal, Estados e Municípios implementem, urgentemente, medidas para 
remunerar a manutenção de excedentes de Reserva Legal. Como já mencionado anteriormente, os instrumentos 
econômicos e de mercado, que já existem juridicamente, mas ainda não são implementados, são as melhores so-
luções apresentadas. Um conjunto de mecanismos e medidas como Pagamentos por Serviços Ambientais, Cotas 
de Reserva Ambiental, isenções fiscais e crédito diferenciado têm o potencial de cobrir os custos econômicos da 
manutenção de excedentes vegetacionais e persuadir os proprietários rurais a manter essas áreas conservadas.

Outra meta importante da INDC brasileira 
é o objetivo de restaurar e recuperar 12 milhões 
de hectares de florestas degradadas em todo o 
Brasil. Considerando a quantidade de passivos 
no Brasil em proporção à Amazônia Legal, con-
forme estimado por Soares-Filho et al., 2014, 8,1 
milhões de hectares deveriam ser restaurados na 
Amazônia. Isso significaria iniciar a restauração 
de 540 mil hectares ao ano, até que em 2030 te-
nhamos 8,1 milhões de hectares em restauração. 
Este processo removeria apenas 1,72 bilhão de 
toneladas de dióxido de carbono da atmosfera até 
2030 (Figura 5), compensando pouco mais de um 
ano de emissões totais do Brasil nos níveis atuais. 
Essa medida é fundamental e urgente, mas, como 
mostram os números, é insuficiente para garan-
tir o cumprimento da meta brasileira de redução, 

Figura 5 – Remoções de dióxido de carbono da 
atmosfera devido à restauração de passivos de 
reserva legal na Amazônia

Dados: PALERMO, 2011 e SOARES-FILHO et al., 2014. 
Produção: IPAM.
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tampouco para manter a integridade ecológica do país e o equilíbrio climático. Desse modo, é fundamental que 
o Brasil zere o desmatamento, legal e ilegal, antes mesmo de 2030 e restaure, no mínimo, os 12 milhões de 
hectares de vegetação nativa conforme prometido. Além disso, cortes drásticos nas emissões dos setores de 
energia, processos industriais e agropecuária são necessários.

Os Municípios possuem um papel fundamental na implementação de ações que conduzirão ao atingi-
mento das metas brasileiras, e também à melhoria das condições de vida humana e de produção agropecuária 
em suas jurisdições.

Primeiro, os Municípios podem buscar capacitação e interlocução com os órgãos ambientais estaduais 
para apoiarem o processo de análise e validação dos Cadastros Ambientais Rurais inscritos no SICAR (Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural). Com mais de 3,48 milhões de registros até 31 de maio de 2016, o 
próximo passo do enorme desafio de implementar o Código Florestal é analisar, corrigir, cancelar ou validar 
os cadastros realizados. Isso permitirá aos Estados e Municípios ter um diagnóstico preciso da quantidade de 
passivos de Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente existentes em suas jurisdições. Com essa 
informação, tornar-se-á possível identificar e punir os infratores, direcionar esforços e incentivos para recupe-
ração e regularização e, com isso, contribuir com todo o esforço nacional de redução do desmatamento e de 
emissões de gases de efeito estufa.

Um segundo papel que pode ser desempenhado pelos Municípios é elaborar e implementar programas 
de pagamentos por serviços ambientais, a exemplo do Município de Extrema, em Minas Gerais35. Programas 
como este ajudam produtores rurais a manter suas áreas de vegetação nativa e os serviços ambientais asso-
ciados, contribuindo não só para o equilíbrio climático, mas também para o fornecimento de outros serviços 
como água, controle de erosões, manutenção da biodiversidade, entre outros.

Finalmente, os Municípios podem e devem ser parceiros dos Estados, do Governo Federal e de toda a 
sociedade no esforço de fiscalização e combate à ilegalidade. Os Municípios possuem uma posição privile-
giada de informação e controle de suas jurisdições. Em trabalho coordenado, eles podem informar e apoiar 
irregularidades que ocorrem em suas áreas. Por isso, é fundamental o engajamento de todos os Municípios 
brasileiros no esforço de redução do desmatamento, legal e ilegal, tanto por meio de medidas de comando e 
controle, como por meio de incentivos e desincentivos econômicos, que estimulem a conservação e desesti-
mulem o desmatamento. Com o fim do desmatamento, a qualidade de vida da população melhora, o clima fica 
equilibrado, a produção agropecuária torna-se mais viável, rentável e segura no médio e longo prazo, recursos 
importantes como água, solo fértil e biodiversidade ficam mantidos para as gerações futuras, assim como a 
produção e a renda tendem a aumentar, impactando positivamente inclusive nas contas públicas de Estados 
e Municípios. Em outras palavras, todos ganham. Portanto, acabar com o desmatamento é papel de todos.
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Mitigação e adaptação 
a mudanças climáticas: 
Amazônia brasileira
Paulo Roberto de Souza Moutinho,  
Ane Auxiliadora Costa Alencar, Caroline 
Nóbrega Correa e Martha Fellows Dourado

Nota técnica

Para enfrentar as mudanças climáticas, a mitigação visa 
minimizar os impactos climáticos futuros através da redução 
das emissões de gases do efeito estufa (GEE). A adaptação 
busca aumentar a resiliência dos sistemas naturais e humanos 
para responder aos efeitos adversos da mudança do clima. As 
previsões apontam para o aumento da temperatura e da fre-
quência de anomalias de seca na Amazônia Legal, afetando 
a produtividade de alimentos na região. Ao mesmo tempo, as 
mudanças no uso do solo e a agropecuária na Amazônia con-
tribuem com expressiva parcela das emissões de GEE do país, 
que pode implicar em riscos globais. Assim, uma estratégia 
integrada de mitigação e adaptação do global ao local se faz 
necessário para a governança ambiental na região. 

Resumo
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1. Introdução

Esta Nota Técnica tem como objetivo prover alguns conceitos básicos referentes à mudança climática, 
tais como mitigação de emissões e adaptação, usando o exemplo da Amazônia, de modo a subsidiar a tomada 
de decisão de gestores públicos, servidores municipais e outros agentes da sociedade civil que, porventura, 
venham a lidar com a temática.

Pode-se dizer que mitigação e adaptação congregam um conjunto de estratégias e ações voltadas para o en-
frentamento das mudanças climáticas. O objetivo principal da mitigação é minimizar os impactos futuros da mudança 
do clima, visando à redução das emissões de gases do efeito estufa (GEE). Por outro lado, a adaptação busca au-
mentar a capacidade dos sistemas naturais e humanos no enfrentamento dos efeitos adversos da mudança do clima.

Em um mundo em processo de aquecimento, o planejamento de estratégias para lidar com os impactos 
das mudanças climáticas ajuda a aumentar as chances de um futuro minimamente equilibrado para os ecos-
sistemas e a sociedade. Por esse motivo, o Brasil possui um conjunto de normas legais para orientar ações de 
mitigação e adaptação, que será apresentado nesta Nota Técnica.

2. Contexto global e amazônico das mudanças climáticas

As mudanças climáticas têm recebido cada vez mais atenção da sociedade. Por isso, esse tema ocupa maior 
relevância na agenda governamental, demandando grande disposição política para realizar ações de enfrentamento.

Diversos impactos resultantes da mudança do clima já são observados. O Painel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas (PBMC) sistematizou dados e informações que indicam diferentes alterações registradas em cada 
região do Brasil, de acordo com as características climáticas locais. A previsão é de que essas mudanças 
afetarão os sistemas naturais e humanos, porém de maneira não uniforme. Na Amazônia, por exemplo, as 
previsões apontam para o aumento da temperatura e da frequência de anomalias de seca. O resultado dessa 
combinação afeta diretamente a produção de alimentos na região1.

As observações científicas já constatam aumento na temperatura global média do ar e dos oceanos. O ano 
de 2015, por exemplo, foi o mais quente desde o início dos registros. Em relação à média do período pré-indus-
trial, em 2015 a temperatura média do planeta já aumentou mais de 1 oC2 comparado ao período anterior à revo-
lução industrial. Apesar de parecer pouco, tal aumento tem resultado numa maior frequência de eventos extremos 
que impactam diretamente a sociedade, os ecossistemas e os diferentes setores da economia.

No Brasil, a realidade segue a tendência mundial. Nos últimos anos, houve uma intensificação dos eventos 
extremos observados. No caso da Amazônia, o maior bioma brasileiro e que detém uma floresta que corresponde a 
quase 50 bilhões de toneladas de carbono florestal3, esses eventos extremos têm um papel preponderante. Se o 
carbono estocado nesse imenso oceano verde for emitido, a Amazônia seria responsável por quase cinco anos de 
emissão global de GEE. Assim, a proteção dessas florestas contra o desmatamento tem evitado a emissão de grandes 
quantidades de carbono para a atmosfera. Tal proteção se constitui atualmente num dos mais eficientes meios de miti-
gação das mudanças climáticas. Por outro lado, a Amazônia é um dos biomas brasileiros mais vulneráveis às mudan-
ças climáticas. Se esse bioma continuar perdendo cobertura florestal, por desmatamento ou degradação, o equilíbrio 
climático regional será rompido, afetando potencialmente a vida das 25 milhões de pessoas que vivem na região4.

1 PBMC, 2014.
2 NOAA, 2015. Disponível em: http://bit.ly/1WAhOhc. Acesso em 22/8/2016.
3 NERY, et al., 2013.
4 NERY, et al., 2013.
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3. Impactos climáticos na Amazônia
Em 2014, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês Intergovernmental 

Panel on Climate Change), lançou seu quinto relatório que aponta para o alto risco de ocorrência de uma mu-
dança abrupta e irreversível na composição, estrutura e funcionamento ecossistêmico da floresta Amazônica5. 
Esse risco é agravado pelo avanço do desmatamento. Entre 1988 e 2015 o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) chegou a mapear 413.506 km² de área desmatada6 na Amazônia Legal.

Mesmo as áreas protegidas da Amazônia que resguardam grande parte da floresta conservada dentro 
de seus territórios (26,9 bilhões de toneladas de carbono)7 já sofrem os impactos das mudanças do clima. Por 
exemplo, áreas protegidas como as Terras Indígenas amazônicas tiveram quase 60% de suas áreas afeta-
das por anomalias de seca, entre 2000 e 2012(Figura 1)8. Esta figura apresenta, em vermelho, as áreas que 
sofreram os efeitos de seca por mais de 10 anos ao longo do período analisado.

Figura 1 – Anomalia de seca para o período 2000-2012 na Amazônia Legal brasileira

Fonte de dados: CRISOSTOMO, 2015.

Além de contribuir para o aumento da temperatura do planeta por meio da emissão de GEE, o desma-
tamento da Amazônia também afeta diretamente o clima local. Um estudo recente indicou que a retirada da 
cobertura florestal afeta a temperatura e o balanço de energia local. Devido a mudança de uso da terra, entre 

5 IPCC, 2013.
6 Disponível em: http://bit.ly/2bAGXZQ. Acesso em 22/8/2016.
7 WALKER, et al., 2014.
8 CRISOSTOMO, et al., 2015.
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2002 e 2010, a temperatura média do ar da região vizinha ao Parque Indígena do Xingu (PIX) foi 4 °C a 6 °C 
maior que no interior do PIX, onde a maior parte das florestas foi mantida preservada (Figura 2)9. Nesta figura 
são apresentadas as classes de usos da terra (mapa à esquerda) e a temperatura média (mapa à direita). Em 
ambos os mapas consta a região do entorno do parque indígena do Xingu (área delimitada por linha).

Figura 2 – Classes de usos da terra e a temperatura média da região do entorno do Parque Indígena 
do Xingu

Fonte: Adaptado de Silvério, D. 2015.

3.1 Medidas legais para o enfrentamento das mudanças climáticas

Diante desse cenário, o Brasil vem construindo um arcabouço legal com ações propositivas para o en-
frentamento das mudanças climáticas. Em 2009, a Lei nº 12.187 instituiu a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima (PNMC) que visa compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção do sistema 
climático. Ao mesmo tempo, a PNMC visa promover a redução das emissões antrópicas de GEE e fortalecer 
as remoções antrópicas por sumidouros.

O estabelecimento da PNMC desenha as premissas básicas assumidas pelo Brasil para orientar as 
ações de enfrentamento as mudanças do clima. O art. 2º define:

I. adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos 
frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;

VI. impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;

VII. mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões 
por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de 
gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;

VIII. mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade 
humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela varia-
bilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis.

9 SILVÉRIO, et al., 2015.
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Na PNMC de 2009, o país assumiu o compromisso nacional voluntário com vistas a reduzir entre 36,1% 
e 38,9% suas emissões projetadas até 2020, tendo como referências as emissões de 2005. O segundo 
Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa foi o instrumento que deu 
base para as estimativas de emissões.

As ações de destaque propostas pela PNMC são:

I. redução de 80% dos índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal em relação à média 
verificada entre os anos de 1996 a 2005;

III. expansão da oferta hidrelétrica, da oferta de fontes alternativas renováveis, notadamente centrais 
eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e bioeletricidade, da oferta de biocombustíveis e incremento 
da eficiência energética;

IV. recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas;

V. ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 4 milhões de hectares;

VI. expansão da prática de plantio direto na palha em 8 milhões de hectares;

VII. expansão da fixação biológica de nitrogênio em 5,5 milhões de hectares de áreas de cultivo, em 
substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados;

VIII. expansão do plantio de florestas em 3 milhões de hectares.

Em consonância com a PNMC, no final de 2015 o país lançou sua Contribuição Nacionalmente Determinada 
(INDC, em inglês Intended Nationally Determined Contributions). Sua meta prevê a redução das emissões de 
GEE em 37% até 2025, e em 43% até 2030, tendo como referência as emissões registradas em 2005.

Além das políticas nacionais, alguns Estados amazônicos já têm, ou estão desenvolvendo, suas próprias 
políticas estaduais de mudanças climáticas. A lista a seguir exemplifica, mas não pretende exaurir, os exemplos 
de políticas estaduais dos Estados da Amazônia Legal que trazem a perspectiva de mitigação e adaptação:

• Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas10;

• Projeto de Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas do Amapá11;

• Política Estadual de Mudanças Climáticas do Mato Grosso12;

• Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais13.

4. Mitigação – a importância em se preservar as florestas

Recapitulando o conceito de mitigação, de acordo com a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 200914:

Mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem 
como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros.

10 Disponível em: http://bit.ly/2bAHgnu. Acesso em 22/8/2016.
11 Disponível em: http://bit.ly/2bRsTge. Acesso em 22/8/2016.
12 Disponível em: http://bit.ly/2bdtibt. Acesso em 22/8/2016.
13 Disponível em: http://bit.ly/2bRtFd9. Acesso em 22/8/2016.
14 Disponível em: http://bit.ly/2bsldAe. Acesso em 22/8/2016.
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Para que as ações de mitigação sejam eficazes é necessário ter atenção ao cenário de emissões. Em 
2014 o país encontrava-se entre os 15 maiores emissores de GEE do mundo15. De acordo com os dados 
do Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa (SEEG), as emissões de GEE no Brasil em 
2014 provenientes do setor de mudança de uso da terra e o da agropecuária somavam mais da metade 
(62%) (Figura 3)16.

Seguindo a tendência de emissões de GEE, 
as projeções brasileiras para 2020, conforme a 
Lei nº 12.187 de 2009, é de 0,8825 bilhões ton. 
de carbono, composta pelos seguintes setores:

I. Mudança de Uso da Terra: 0,382 bi-
lhões de toneladas de carbono;

II. Energia: 0,236 bilhões de toneladas 
de carbono;

III. Agropecuária: 0,199 bilhões de tone-
ladas de carbono; e

IV. Processos Industriais e Tratamento de 
Resíduos: 0,063 bilhões de toneladas 
de carbono.

Particularmente sobre a realidade amazônica, o Decreto nº 7.390 que regulamenta a PNMC17 apresenta 
projeções específicas. Para o ano de 2020, a projeção prevista das emissões de GEE decorrentes do des-
matamento na Amazônia Legal aponta para uma taxa de 19.535 km2 de área desmatada. Isso significaria 
emitir 0,258 bilhões de toneladas de carbono. Entretanto, o desmatamento na Amazônia perdeu forças e 
atualmente sua taxa média é de 5 mil km². Essa redução representa uma taxa quatro vezes menor do que as 
projeções e tem ligação direta com as ações de mitigação.

Atividades de reflorestamento são reconhecidas pela Convenção das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima como medidas de mitigação no combate às mudanças climáticas. Por promoverem a remoção do 
carbono atmosférico ao incorporar esse elemento na composição florestal, a concentração deste gás no ar 
diminui, combatendo, dessa forma,a intensificação das mudanças do clima.

O país vem avançando em propostas de mitigação. Os exemplos históricos mais difundidos são o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – instrumento de transferência de recursos e tecnologia para a 
implementação de atividades que visem ao desenvolvimento sustentável; e, lançada na COP 13, ocorrida em Bali, 
2007, a implementação das Ações de Mitigação Nacionalmente Adequadas (NAMAs) – ação de mitigação 
nacional e voluntariamente determinada, para o período até 202018. A estratégia mais recente é a Contribuição 
Nacionalmente Determinada (INDC). Esse mecanismo inova por ter sido adotado internacionalmente, no qual 
cada país assume metas para limitar o aumento da temperatura em até 2 °C, relativo aos níveis pré-industriais.

Outros avanços observados são relativos às fontes de financiamento. Internamente, o país possui três gran-
des fontes, as quais são: o Fundo Amazônia19; o Programa de Agricultura de Baixo Carbono; o Fundo Nacional 

15 Global Carbon Atlas. Disponível em: http://bit.ly/1JCXDMC. Acesso em 22/8/2016.
16 SEEG, 2015. Disponível em: http://bit.ly/28JSVSk. Acesso em 22/8/2016.
17 Disponível em: http://bit.ly/2bslFye. Acesso em 22/8/2016.
18 BOOS, et al., 2015.
19 Disponível em: http://bit.ly/2byVNm4. Acesso em 22/8/2016.

Figura 3 – Mais da metade das emissões são 
provenientes de atividades que promovem a 
substituição das florestas por outros usos

Fonte de dados: SEEG, 2015.
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sobre Mudança do Clima. Para exemplificar, o Fundo Amazônia apoia projetos que estejam alinhados às políticas 
públicas relativas ao tema e que demonstrem sua contribuição para diminuir a degradação e o desmatamento 
florestal. Até meados de 2016, o Fundo Amazônia já havia apoiado o desenvolvimento de 82 projetos20.

5. Adaptação – estratégias e ferramentas para enfrentar 
os impactos climáticos

Assim como a Lei nº 12.187 define o conceito de mitigação, esta traz a definição de adaptação como: 
iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais 
e esperados da mudança do clima.

As ações de adaptação passam a receber mais atenção à medida que evidências indicam a ocorrência 
de impactos associados à mudança do clima. Tais impactos podem influenciar de forma positiva ou negativa 
os sistemas antrópicos, ecossistêmicos e produtivos, com atenção especial para a situação das populações 
consideradas vulneráveis.

A promoção de ações de adaptação requer a observação sistemática da exposição atual aos eventos 
climáticos, assim como a avaliação da exposição projetada. Há diversos modelos climáticos produzidos por 
centros de pesquisa que ajudam a construir projeções futuras. No Brasil, o INPE tem desenvolvido versões 
regionais a partir de modelos climáticos globais. Atualmente, entretanto, o Brasil tem investido esforços em 
criar um Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre (BESM), com isso haverá projeções climáticas, ambientais 
e atmosféricas com enfoque em questões particulares do Hemisfério Sul. Por isso, esses modelos devem 
representar melhor nossa realidade e os fenômenos que são mais típicos da América do Sul.

Apesar das incertezas associadas aos modelos climáticos, todos os cenários projetam o aumento da 
temperatura para o continente sul-americano. Dependendo do cenário de emissões considerado, o aqueci-
mento médio previsto para o final do século pode variar de 2 °C a 8 °C em algumas áreas21. Já com relação 
ao regime hídrico, há indicação de que a maior floresta tropical úmida do mundo deverá se tornar uma região 
muito mais seca nos próximos anos.

Apropriar-se de tais informações é elemento-base para a gestão dos riscos associados à mudança do 
clima. Ademais, identificar a vulnerabilidade social, econômica e ecossistêmica gera subsídios para o plane-
jamento das ações de adaptação, com destaque para os eventos extremos.

5.1 Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima

A Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC) traz o amparo legal para a elaboração do Plano 
Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)22 e aponta para a necessidade de serem implementadas 
medidas de adaptação à mudança do clima que envolvam as três esferas governamentais.

Instituído em 10 de maio de 2016 por meio da Portaria nº 150, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
o PNA visa orientar iniciativas para gerir e diminuir o risco climático de longo prazo, frente aos efeitos ad-
versos da mudança do clima. Para a construção e implementação do PNA foi criado o Grupo Executivo do 
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (GEx-CIM).

20 Disponível em: http://bit.ly/1J9WV3l. Acesso em 22/8/2016.
21 IPCC, 2013.
22 Disponível em: http://bit.ly/2byVE24. Acesso em 22/8/2016.
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O PNA foi estruturado em dois volumes que seguem o objetivo geral de:

“Promover a gestão e redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos da mudança do clima, de 
forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos e construir instrumentos que permitam 
a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura”.

O primeiro volume do PNA – Estratégia Geral – apresenta os eixos estruturais do plano. 
Complementarmente, o segundo volume – Estratégias Setoriais e Temáticas – traz à tona o debate sobre 
as principais vulnerabilidades brasileiras frente à mudança do clima e aponta as diretrizes a serem inseridas 
na gestão do risco climático relativas às políticas públicas. Ainda no segundo volume, são apresentados os 
11 setores, sendo eles: Agricultura; Biodiversidade e Ecossistemas; Cidades; Desastres Naturais; Indústria 
e Mineração; Infraestrutura (Energia, Transportes e Mobilidade Urbana); Povos e Populações Vulneráveis; 
Recursos Hídricos; Saúde; Segurança Alimentar e Nutricional e Zonas Costeiras.

A promoção de ações de adaptação é um processo complexo e demanda a atuação sinérgica entre 
os diversos setores e órgãos do Governo e da sociedade como um todo. Tais ações seguem os princípios 
descritos no PNA, os quais podem ser destacados: a necessidade de ser estabelecida a governança entre 
as esferas da Federação; utilização de abordagens que respeitem as especificidades locais que incluam 
as dimensões sociais, culturais e econômicas, com atenção especial às populações vulneráveis; trabalho 
sob a perspectiva de cobenefícios e com estratégias que tenham como premissa o desenvolvimento 
econômico com redução de pobreza; trazer como base os conhecimentos de origem científica, técnica e 
tradicional; promoção de metodologia de Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE); e por fim, amplia-
ção da cooperação regional sul-americana.

6. Considerações finais

Apesar de recentes, as políticas públicas relativas à questão climática ganham cada vez mais espaço no 
cenário nacional e estadual. Os dispositivos legais que regem o enfrentamento das mudanças climáticas no 
Brasil se tornam cada vez mais robustos à medida que se percebe a necessidade de propor estratégias para 
lidar com os impactos advindos das mudanças do clima. Há inclusive alguns Estados amazônicos que já estão 
desenvolvendo, ou já possuem, suas políticas específicas para tratar a questão.

Tanto o mecanismo de mitigação quanto o de adaptação ainda precisam ser aprimorados. Para tal, é ne-
cessário que os debates avancem, pois o adiamento da tomada de decisão potencializa os impactos advindos 
da mudança do clima, tornando-os cada vez mais complexos de serem contornados.

Referências bibliográficas

BOOS, D.; BROECKER, H.; DORR, T.; LUEPKE, H. von; SHARMA, S. 2015. How are INDCs and NAMAs 
linked? Eschborn – Germany: GIZ. p. 16.

BRASIL. 2008. Lei nº 6.263/2008. Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima - CIM orienta a 
elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, e dá outras providências.

BRASIL. 2009. Lei nº 12.187/2009, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima - PNMC, e dá outras providências. Diário Oficial da União.

Mitigação e adaptação a mudanças climáticas: Amazônia brasileiraMitigação e adaptação a mudanças climáticas: Amazônia brasileira



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável32

BRASIL. 2010. Decreto nº 7.390/2010, de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei 
nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima PNMC, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União.

CRISOSTOMO, A. A.; ALENCAR, A.; MESQUITA, I.; CASTRO-SILVA, I.; DOURADO, M. F.; MOUTINHO, P.; 
CONSTANTINO, P. de A. L.; PIONTEKOWSKI, V. 2015. Terras Indígenas na Amazônia brasileira: reserva de 
carbono e barreira ao desmatamento. Brasília: IPAM, GIZ.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. 2013. Summary for Policymakers – 
Emissions Scenarios. Disponível em: http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_
FINAL.pdf. Acesso em 23/8/2016.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2016. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – Volume I: 
Estratégia Geral.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2016. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – Volume II: 
Estratégias Setoriais e Temáticas.

NERY, D.; CHRISTOVAM M.; MESQUITA I.; SPLENDORE, J.; STELLA, O.; MOUTINHO, P. 2013. Povos 
Indígenas e o mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) 
na Amazônia Brasileira – Subsídios à discussão de repartição de benefícios. 1 ed. Brasília, DF: Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia.

PAINEL BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 2014. Impactos, vulnerabilidades e adaptação às mu-
danças climáticas. Contribuição do Grupo de Trabalho 2 do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas ao 
Primeiro Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas. COPPE, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: v. 2, p. 340 – 348. 

SILVÉRIO, D., BRANDO, P., MACEDO, M., BECK, P., BUSTAMANTE, M., COE, M.. 2015. Agricultural expan-
sion dominates climate changes in southeastern Amazonia: the overlooked non-GHG forcing. Environmental 
Research Letters, v. 10, n. 10, p. 104015 – 104022.

SOARES-FILHO, B.; MOUTINHO, P.; NEPSTAD, D.; ANDERSON, A.; RODRIGUES, H.; GARCIA, R.; 
DIETZSCH, L.; MERRY, F.; BOWMAN, M.; HISSA, L.; SILVESTRINI, R.; MARETTI, C. 2010. Role of Brazilian 
Amazon protected areas in climate change mitigation. PNAS, v. 107, n. 24, p. 10821–10826.

WALKER, W., BACCINI, A., SCHWARTZMAN, S., RÍOS, S., OLIVEIRA-MIRANDA, M., AUGUSTO, C., RUIZ, 
M. R., ARRASCO, C.S., RICARDO, B., SMITH, R., MEYER, C., JINTIACH, J.C., CAMPOS, E.V. 2014. Forest 
carbonin Amazonia: the unrecognized contribution of indigenous territories and protected natural areas. Carbon 
Management. v. 5, n. 5-6, p. 479-485.

Mitigação e adaptação a mudanças climáticas: Amazônia brasileira



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 33

Cadastro Ambiental 
Rural e Cota de 

Reserva Ambiental
Peter H. May e Paula Bernasconi

Nota técnica

Descreve as mudanças promovidas no Código Flores-
tal nacional em decorrência da promulgação da Lei nº 12.651/, 
que, ao mesmo tempo que reduziu o passivo associado à falta 
de cumprimento da legislação, manteve a restrição de uso do 
solo em 80% das terras privadas no bioma amazônico. O novo 
Código introduziu o Cadastro Ambiental Rural (CAR), cuja obri-
gatoriedade assegura maior capacidade para detectar a lega-
lidade no uso do solo rural e o potencial de incentivar aqueles 
que protegem recursos florestais pelos serviços que prestam 
à sociedade. Entre estes incentivos, destacam-se as Cotas de 
Reserva Ambiental (CRA), que podem motivar a proteção e res-
tauração florestal em Municípios da Amazônia Legal.

Resumo
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1. Introdução

As mudanças que ocorreram no Código Florestal nacional, em decorrência da promulgação da Lei nº 12.651 
de 2012, reduziram de forma significativa o passivo associado com a inobservância da legislação, numa canetada. 
Com isso, há também uma oportunidade para maior fiscalização do uso do solo rural e o potencial de incentivar 
aqueles que protegem recursos florestais pelos serviços que prestam à sociedade. Nesta nota, será apresentado 
com maior destaque o instrumento de Cotas de Reserva Ambiental – CRA, que faz parte da nova legislação florestal, 
e sua aplicação como medida para incentivar a proteção e restauração florestal em Municípios da Amazônia Legal.

2. A história do Código Florestal nacional

O Código Florestal brasileiro (Lei federal nº 12.651/2012) estabelece uma percentagem da área das pro-
priedades rurais que deve ser mantida como reservas florestais permanentes (Reserva Legal – RL). O Código 
Florestal também proíbe o desmatamento de vegetação primária em áreas com declive acentuado, e ao longo 
das margens dos rios e riachos, todos classificados como Áreas de Preservação Permanente (APPs). Uma RL 
é definida como 

“área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de 
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da 
flora nativa” (art. 3º, III).

Uma área de proteção permanente (APP) é definida como uma 

“área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com funções ambientais de preservar os recursos hídricos, 
paisagens, estabilidade geológica, biodiversidade, e fluxos genéticos de fauna e flora, assim como proteger o solo, 
e garantir o bem-estar das populações humanas” (art. 3º, II).

Estas normas estão vinculadas a estatutos legais como: (1) a ideia de que as florestas são essenciais 
para os “interesses comuns” de todos os habitantes do país (art. 2º do Código Florestal brasileiro), e (2) a de-
terminação de que a “função social” das propriedades rurais requer, inter alia, “o uso adequado dos recursos 
naturais disponíveis e a preservação ambiental” (art. 186, Constituição Federal de 1988).

Originalmente, versões anteriores do atual Código Florestal estipularam que pelo menos 50% da área 
das propriedades privadas na região Norte do país deveriam ser mantidos como reserva legal. Depois de um 
grande aumento nas taxas de desmatamento em meados de 1990, uma medida provisória foi assinada pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em julho de 1996, (Medida Provisória 1.511/1996), que proibiu o 
desmatamento em 80% das propriedades privadas na Amazônia Legal caracterizadas por cobertura florestal.1

Devido a controvérsias em torno do fato desta medida provisória ter sido reeditada anualmente durante 
muitos anos (entre 1996 e 2001) e não chegar a ser transformada em lei pelo Congresso, iniciou-se o debate da 
necessidade de uma nova lei para regular a conservação e uso das florestas. Após alguns anos de discussão 
entre atores interessados, uma nova legislação florestal foi adotada em meados de 2012 que hoje é a vigente.

1 Em contraste, o Código Florestal atual (art. 12) determina que apenas 35% da vegetação de cerrado em propriedades privadas na 
Amazônia Legal sejam mantidos como reserva legal.
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3. A atual legislação florestal brasileira e o CAR

A Lei Florestal nº 12.651 entrou em vigor em maio de 2012 trazendo mudanças significativas no contexto 
nacional ao revogar integralmente o Código Florestal que a antecedeu. A lei define como podem ocorrer inter-
venções nas áreas de floresta e de vegetação nativa das propriedades, como manejo, exploração e remoção, 
além das formas de identificação das áreas que se encontram em desconformidade com as regras vigentes e os 
mecanismos e instrumentos para a adequação ambiental das propriedades (restauração, compensação e outras).

As alterações trazidas pela nova legislação incidiram, inclusive, nas definições de APP e RL utilizadas 
anteriormente. A legislação também previu a redução das matas ciliares ao longo de cursos d’água e abriu 
mais concessões em exceções para a supressão de vegetação das APPs. Anteriormente, o desmatamento em 
APPs somente era autorizado em casos excepcionais (utilidade pública ou interesse social), quando compro-
vada a inexistência de outro local para realização da atividade e mediante compensação ambiental. A partir da 
nova legislação, houve ampliação das hipóteses de utilidade pública e interesse social, com a inclusão de ater-
ros sanitários, estádios e ginásios e ruas de condomínios, além de não ser mais necessário, em regra, estudo 
que demonstre inexistência de alternativa técnica e locacional para a atividade a ser implementada (art. 8º).

Um dos aspectos inovadores trazidos pela nova legislação florestal foi a obrigatoriedade de implementa-
ção do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em todo país. Vale ressaltar que o conceito do CAR (licenciamento do 
uso adequado do solo de acordo com a legislação) não foi criado pela norma federal, já estando anteriormente 
presente em iniciativas dos Estados do Mato Grosso (SIMLAM/LAU) e Pará.

O principal objetivo do CAR é o diagnóstico ambiental da propriedade rural, avaliando principalmente o 
cumprimento da legislação florestal. A partir do CAR será possível identificar passivos ambientais e seguir para o 
próximo passo que é a regularização ambiental quando os proprietários deverão fazer seus planos para regulari-
zação ambiental de áreas degradadas (PRADA), conforme condições estabelecidas em termos de compromisso 
de compensação florestal ou restauração de áreas degradadas. Embora existam preocupações em torno do 
desconhecimento sobre o uso do CAR para registro de informações das propriedades, em sua essência o instru-
mento é de extrema importância para orientação de políticas públicas, incluindo aquelas relacionadas a incentivos 
econômicos para restauração florestal, bem como pelo seu potencial para detectar e diferenciar os desmatamen-
tos ilegais dos legais através de imagens de satélite e do registro eletrônico das propriedades.

De acordo com a nova legislação florestal, nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, 
área de até quatro módulos fiscais e que possuíam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferio-
res ao exigido pela norma (art. 12), a RL poderá ser constituída com a área ocupada com a vegetação nativa 
existente, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. A outra facilidade trazida aos proprietários 
abaixo de quatro módulos fiscais refere-se ao tamanho das áreas de preservação permanente presentes em 
seus imóveis que devem ser recuperadas. Pela lei, as matas ciliares dos rios que cortam seus imóveis pode-
riam ter 5 ou 8 metros de largura, a depender do tamanho do imóvel. Para os médios e grandes proprietários, 
a obrigação de recompor a RL permanece, embora reduzida, e as matas ciliares devem ter no mínimo 20 ou 
30 metros de largura, a depender do tamanho do imóvel.

No dia 5 de maio de 2014 foi publicado o Decreto Federal nº 8.235, definindo normas gerais complemen-
tares aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal e instituindo o Programa 
Mais Ambiente Brasil, além da Instrução Normativa 2 do MMA, dispondo sobre os procedimentos para inte-
gração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) e definindo os proce-
dimentos gerais do CAR. A partir dessa data, todos os proprietários rurais passaram a ter o prazo de um ano 
(prorrogável por mais um) para efetuarem o cadastramento de seus imóveis.
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Realizada a inscrição no CAR, os proprietários ou os possuidores de imóveis rurais com passivo am-
biental relativo às APPs, de RL e de uso restrito, devem proceder à regularização ambiental mediante adesão 
aos Programas de Regularização Ambiental (PRA). Esses programas, implementados pelos Estados e Distrito 
Federal, devem observar os seguintes requisitos: (i) a formalização de termos de compromisso, com eficácia 
de título executivo extrajudicial, que prevejam as obrigações do proprietário ou possuidor rural; (ii) a existência 
de mecanismos de controle e acompanhamento da reposição, regeneração ou compensação e de integração 
das informações no SICAR; e (iii) a existência de mecanismos de acompanhamento da suspensão e extinção 
da punibilidade de infrações previstas na legislação florestal.

A instrução normativa prevê que, para o imóvel que contemple mais de um proprietário ou possuidor, 
pessoa física ou jurídica, deverá ser feita uma única inscrição no CAR, com indicação ou identificação cor-
respondente a todos os proprietários ou possuidores. Além disso, os proprietários ou possuidores de imóveis 
rurais que dispõem de mais de uma propriedade ou posse de área contínua (mais de uma matrícula) deverão 
efetuar uma única inscrição no CAR para esses imóveis.

4. O CAR e a gestão ambiental municipal

Apesar das expectativas positivas em relação ao CAR, existem preocupações quanto à qualidade dos 
dados inseridos e a transparência para a sociedade. Segundo Camargo (2014), o sistema desenvolvido pelo 
MMA apresenta fragilidades que podem trazer consequências para a efetividade do cadastro. Sob o argumen-
to de facilitar o processo, o sistema permite que o próprio produtor rural faça a sua planta do imóvel com a 
delimitação do perímetro e das respectivas áreas de conservação sobre a imagem de satélite. A retirada da 
obrigatoriedade de um técnico para a realização do cadastro pode trazer implicações à veracidade dos dados 
informados, principalmente pela complexidade existente na elaboração de plantas georreferenciadas. Esta 
tarefa exige não só precisão técnica para delimitação de áreas e apontamento de declividades, mas também 
conhecimento satisfatório da legislação ambiental. A implementação de um sistema de cadastramento inócuo 
pode impactar diretamente nas ações governamentais voltadas ao controle do desmatamento e a implantação 
das iniciativas de REDD+ no país.

Um estudo realizado pelo IPAM em colaboração com a UFMG analisou se a implementação do CAR afe-
tou a dinâmica de desmatamento no Mato Grosso e Pará entre os anos 2008 e 2012. Por um lado, foi verificado 
o sucesso nos dois Estados, seja em termos de adesão seja na redução do desmatamento em pequenas e 
médias propriedades. Por outro lado, não há evidências de um efeito claro do CAR na indução da redução dos 
desmatamentos nas grandes propriedades (Azevedo et al., 2014). Além disso, o estudo observou uma perda 
do efeito positivo do CAR para o desmatamento nos últimos anos do período analisado, levantando questões 
quanto ao sucesso limitado e efêmero do instrumento. Por conta dos resultados verificados o estudo sugere 
atenção às contradições identificadas e realiza algumas recomendações fundamentais para a implementação 
do CAR não somente na Amazônia, mas também em nível nacional, tais como: (i) reestruturação e fortaleci-
mento dos benefícios do CAR na gestão pública; (ii) universalização do monitoramento e a responsabilização 
pelo desmatamento; (iii) vinculação do desmatamento no CAR às cadeias de valor sustentáveis, de modo que 
o cadastro com desmatamento ilegal zero seja critério para compra de soja e carne pela indústria e varejo; e 
(iv) que a concessão de financiamentos públicos e privados seja condicionada à inexistência de desmatamento 
ilegal na propriedade e ao cumprimento da legislação florestal.

Mesmo nesse contexto, o CAR é visto como um importante instrumento para implementação do mecanis-
mo de REDD+. O cadastro visa à formação de uma base de dados para controle, monitoramento, planejamen-
to ambiental e econômico das propriedades rurais, bem como para controle do desmatamento e redução das 
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emissões de gases efeito estufa. O CAR, se implementado de forma adequada, poderá possibilitar que outros 
instrumentos voltados à manutenção e restauração da cobertura vegetal sejam implementados, podendo tor-
nar-se uma importante ferramenta para a gestão ambiental das propriedades rurais.

5. Cotas de Reserva Ambiental

Entre as restrições e os potenciais incentivos aos produtores que estão condicionados ao CAR, a nova le-
gislação florestal prevê: (i) a obtenção de licenças para utilização dos recursos naturais ou uso alternativo do solo, 
(ii) a suspensão de multas aplicadas pelos órgãos fiscalizadores por meio da adesão ao PRA, (iii) a concessão de 
crédito agrícola a partir de 2017 e (iv) a emissão de Cotas de Reserva Ambiental (CRA) quando couber.

A compensação de reserva legal não é uma inovação trazida pela nova legislação, estando prevista no 
antigo Código Florestal desde 2001 (art.44-B da Lei Federal nº 4.771/65). Na ocasião, as cotas, então conhe-
cidas como Cotas de Reserva Florestal, tinham o objetivo de possibilitar que o proprietário que não tivesse 
vegetação nativa em quantidade suficiente para compor a área de reserva legal no interior de seu imóvel, para 
fins de regularização poderia compensar a área faltante com a de outro imóvel que tivesse vegetação nativa 
excedente. Apesar de serem apontados potenciais benefícios financeiros e ambientais, especialmente pelo 
fato de que esta opção seria uma forma de remuneração àquele que voluntariamente manteve área florestada 
para além do mínimo legal, a compensação de reserva legal por meio da comercialização de cotas foi pouco 
praticada durante a vigência do antigo Código Florestal, principalmente por nunca ter sido devidamente regu-
lamentada. A nova legislação florestal, sob a promessa de prever instrumentos econômicos que viabilizassem 
o seu cumprimento, assim como o Código Florestal antigo, também previu a CRA como uma das hipóteses de 
compensação de RL (art. 66, §5º).

Sob a égide da Lei Federal nº 12.651/12 (art. 44) a CRA pode ser criada em áreas de: Servidão Florestal, 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Reserva Legal instituída voluntariamente sobre a vegetação 
que exceder os percentuais legais e Unidade de Conservação de domínio público que ainda não tenha sido 
desapropriada. As CRAs podem ser criadas em áreas com florestas existentes ou com vegetação em processo 
de recuperação (salvo se a regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis). Deste modo 
produtores rurais com área de Reserva Legal menor que o exigido poderão fazer a regularização ambiental sem 
abrir mão de área produtiva. As áreas que serão oferecidas para compensação devem ser equivalentes em ex-
tensão à área da RL a ser compensada, estar localizadas no mesmo bioma da área de RL a ser compensada e, 
quando em um Estado diferente da área que gerou a obrigação, estar localizadas em áreas identificadas como 
prioritárias pela União ou pelos Estados. A definição das áreas prioritárias busca favorecer a recuperação de 
bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes 
áreas protegidas e a conservação ou recuperação de espécies ou ecossistemas ameaçados.

De acordo com o Código Florestal revogado, a emissão da cota dependia de vistoria de campo realiza-
da pelo órgão ambiental, para fins de comprovação de existência de vegetação nativa voluntariamente pro-
tegida. Atualmente, com a existência em nível nacional do CAR, é possível monitorar remotamente, através 
de imagens de satélite, a existência ou não de vegetação nativa2. Desta forma, a realização da certificação 
passa a ser permitida também remotamente e a verificação de que a área continua preservada poderá ser 
realizada por qualquer interessado, na medida em que o CAR é um cadastro de acesso público. Deste modo, 
com a efetiva implantação do CAR, as emissões das CRAs poderão ter menores custos e maior credibilidade 
(Telles do Valle, 2014).

2 Veja o site do SICAR (http://www.car.gov.br/#/) 
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A BVRio, organização sem fins econômicos que atua como bolsa de valores ambientais de abrangên-
cia nacional, criou um mercado de contratos de desenvolvimento destas cotas para entrega em um momen-
to futuro – o mercado de CRAFs. Os contratos estabelecidos no âmbito desse mercado definem os termos 
e condições gerais da transação entre aqueles que têm excedente de reserva legal (vendedores) e aqueles 
que queiram comprar CRAs para se adequar aos requerimentos da legislação florestal. Recentemente, 
a BVRio também passou a disponibilizar em seu site (www.bvrio.org) um aplicativo para celulares e ta-
blets, desenvolvido pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora)e pelo Instituto 
de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), voltado ao produtor rural que deseja verificar a situação de seu 
imóvel perante a legislação florestal. Acredita-se que o aplicativo também poderá estimular o mercado de 
CRAs, já que, a partir dele, será possível aos produtores rurais verificar se precisarão vender ou adquirir 
cotas para regularização ambiental.

Contudo, existe uma apreensão apontada em diferentes estudos (Soares-Filho, 2013; ICV, 2013; 
Telles do Valle, 2014) quanto ao desequilíbrio do mercado de CRAs trazido pelas anistias concedidas pela 
nova legislação florestal que resultaram na redução de aproximadamente 58% do passivo florestal nacional, 
especialmente daqueles existentes em áreas de Reserva Legal. Esta estimativa é apontada como conserva-
dora, já que não leva em consideração a anistia concedida à parte das APPs (aplicada às áreas de encostas 
e topos de morro).

Um estudo realizado pelo Instituto Centro de Vida (ICV) para o Mato Grosso aponta que mesmo 
sem considerar a oferta potencial de CRAs em Terras Indígenas (15 milhões de hectares) e Unidades de 
Conservação (cerca de 1,5 milhões de hectares), a oferta potencial de CRA parece ser maior que sua de-
manda potencial (Micol et al., 2013). Esse desequilíbrio entre oferta e demanda é maior na área de Cerrado: 
9,6 milhões de hectares de oferta potencial contra 1,7 milhão de hectares de demanda potencial (ICV, 2013; 
Telles do Valle, 2014).

(...) ”a nova lei florestal, ao diminuir excessivamente os passivos e aumentar os ativos florestais, praticamente 
inutilizou a CRA como um instrumento econômico para a conservação de florestas, pelo menos se considerada 
exclusivamente no âmbito do mercado de compensação de reserva legal” (Telles do Valle, 2014).

Para evitar este impasse é preciso haver algum tipo de regulação do mercado para incentivar que 
o valor das CRAs não deixe de ser atrativo a ponto de não ser mais encarado como uma recompensa 
financeira pela conservação. Em qualquer hipótese, muitas áreas hoje conservadas, mas não legalmente 
protegidas, poderão até emitir CRA, mas simplesmente correm o risco de não ter com quem negociar, 
mesmo a preços baixos, inviabilizando o mercado de CRA. Outra opção que pode vir a ampliar o merca-
do para as CRAs é a possibilidade de uso das cotas para outras finalidades além de compensação de 
reserva legal, como uso para pagamento de multas, para compensação ambiental de licenciamentos de 
empreendimentos de infraestrutura entre outras possibilidades que ainda precisam, porém, de regula-
mentação específica.

6. A CRA em Mato Grosso

Como uma medida para regularizar o descumprimento da RL, o mercado de CRA poderá contribuir para 
arrefecer a derrubada de florestas, notadamente em Estados brasileiros localizados na fronteira agrícola, como 
é a realidade do Estado de Mato Grosso. 
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A dinâmica de ocupação em Mato Grosso esteve aliada às práticas inadequadas no uso dos recursos 
naturais, com impactos socioambientais significativos em termos de desmatamento e degradação florestal, 
degradação de áreas agropecuárias, precariedade socioeconômica em comunidades rurais e pressões sobre 
populações indígenas e tradicionais. O desmatamento acumulado no Estado, em 2013, totalizava 39% da área 
original de florestas e 42% da área original de vegetação não florestal. O Estado tem liderado a quantidade 
de focos de calor no país e respondido por cerca de 80% das áreas de degradação por fogo ou exploração 
florestal predatória na Amazônia brasileira.

Estudo realizado sobre o potencial de CRA no Estado do Mato Grosso mostrou que as propriedades ru-
rais têm 17,5 milhões de hectares de oferta potencial de CRA e 10,5 milhões de hectares de demanda potencial 
por CRA, o que configura a possibilidade de um mercado viável que pode ser implementado em curto prazo, a 
partir dos imóveis já cadastrados no CAR estadual (Micol, et al., 2013).

Como caso específico, o Município de Cotriguaçu está localizado na região Noroeste de Mato 
Grosso e tem sua base econômica na indústria madeireira, pecuária de leite e corte. Pela diversidade 
de tipologias fundiárias em seu território, Cotriguaçu é também representativo do uso do solo na Região 
Amazônica. Seus 875,1km2 são divididos entre áreas protegidas (32%) (unidades de conservação (14%), 
terras indígenas (18%); e áreas destinadas à produção agropecuária (68%): assentamentos rurais (14%) 
e áreas particulares (54%).

Até 2013, o desmatamento em Mato Grosso na região Noroeste, atingiu 19.616km2 de uma área de 
quase 80% de cobertura florestal (85 mil km2) (INPE). O Município de Cotriguaçu estava com 2.014, 3km2 e se 
destaca por uma taxa de desmatamento mais elevada que a média regional. O assentamento PA Nova União, 
que ainda possui cerca de 50% de remanescente florestal, tem apresentado taxas elevadas de desmatamento 
acima da média municipal.

Devido à pressão para desmatamento existente no Município, Cotriguaçu integra desde 2008 a lista 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) de Municípios Prioritários para Ações de o Controle e Prevenção do 
Desmatamento na Amazônia Legal. Avaliar o potencial de aplicação de instrumentos econômicos, como a 
CRA, visa proporcionar a construção de alternativas ao quadro do desmatamento, valorizar o ativo florestal 
remanescente e viabilizar a inclusão das pequenas propriedades nesse mercado.

O estudo apresentado a seguir, elaborado por Andrade et al. (2014), objetiva avaliar o potencial de 
CRA no Município de Cotriguaçu, com destaque para o potencial de participação das pequenas proprieda-
des nesse mercado. Pretende servir de subsídio para a tomada de decisão local e para enriquecer o debate 
nos fóruns municipais (Conselho Municipal de Meio Ambiente) em busca de novas propostas de ordena-
mento territorial sustentável.

6.1 Metodologia

Para avaliar o potencial de CRA é preciso calcular o passivo e ativo de cada propriedade rural 
do Município. Para isso, o primeiro passo foi o mapeamento da malha fundiária completa do Município 
que foi feito reunindo as bases cartográficas disponíveis: os limites das propriedades rurais na base do 
SIMLAM – Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso, lotes de 
assentamentos de reforma agrária do INCRA, o limite do Território Indígena (FUNAI) e das Unidades de 
Conservação (MMA).

Na lacuna existente entre essas bases foi modelado o restante da área passível de ser cadastra-
da simulando a localização dos limites das propriedades. Em seguida as propriedades classificadas 
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em duas categorias de acordo com as regras 
do Código Florestal: grandes e médias pro-
priedades (acima de quatro módulos fiscais, 
ou seja, acima de 400 hectares) e pequenas 
propriedades (até quatro módulos fiscais, ou 
até 400 hectares).

Para mapear a cobertura florestal e seus 
níveis de degradação foi utilizado o Índice 
Normalizado de Diferença Fração, metodolo-
gia desenvolvida pelo IMAZON (Souza et al., 
2013) para definir classes de cobertura flores-
tal/não florestal.

O último passo foi o cruzamento da malha 
fundiária do Município e dos mapas de cobertura 
florestal, que possibilitou o cálculo dos ativos e 
passivos potenciais de reserva legal em cada tipo 
de propriedade.

6.2 Resultados e discussão

As informações mostraram que o Município de Cotriguaçu tem uma área total de 875,1ha, dos quais 
579,7ha (66%) estão em propriedades que requerem um registro no CAR. A união resultante dos conjuntos de 
dados mapeados apresenta um total de 2.857 propriedades, sendo que 6% dessas propriedades rurais (170) 
ocupam cerca de 68% da área total (Tabela 2).

Entre as 170 grandes propriedades, 87 apresentaram desmatamento acima dos 20% permitidos 
por lei, totalizando 18 mil hectares que precisam ser restaurados ou compensados usando a CRA. As 
demais possuem 80% ou mais de cobertura florestal, e esse excedente florestal totaliza 36 mil ha. 
Dessa forma, a oferta potencial de CRA pode ser usada para compensar mais de 100% do déficit das 
grandes propriedades. 

Em relação às pequenas propriedades (< 400ha), do total de 2.687 propriedades, 1.117 já foram des-
matadas dentro de seus limites, no período entre 2008 e 2011. O que significa que devem buscar a reposição 
da área que denominamos como déficit, pois de acordo com o Código Florestal este desmatamento não pode 
ser objeto de compensação usando CRA. O total da área desmatada nesse período equivale a 6.800ha. Já as 
áreas de floresta remanescente no interior de pequenas propriedades que estão sujeitas à emissão de CRA 
totalizam 80.645ha.

Tabela 1 – Grandes e pequenas propriedades em Cotriguaçu

Figura 1 – Cotriguaçu-MT, indicando áreas 
protegidas, terras particulares e assentamentos

Fonte: Andrade et al. (2014).
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Médias e grandes 
propriedades

(> 400 ha)

Pequenas propriedades
(< 400 ha)

Total

Nº de propriedades 170 2.687 2.857

Área total (hectares) 392.795 186.979 579.774
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Tabela 2 – Tamanho, número, déficit e excedente por tipo de propriedade
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Médias e grandes 
propriedades

(> 400 ha)

Pequenas propriedades
(< 400 ha)

Total

Nº de propriedades 170 2.687 2.857

Área total (hectares) 392.795 186.979 579.774

Total de 
propriedades

Déficit Excedente
Potencial 
de CRA

N° Área (ha) N° Área (ha) N° Área (ha) N°

Pequenas propriedades
(<400 hectares)

2.687 186.979 1.117 6.800 2.687 80.645 73.845

Médias e grandes propriedades
(>400 hectares)

170 392.795 87 18.214 83 36.391 18.177

Total 2.857 579.774 1.204 25.014 2.770 117.036 92.022

Fonte: Baseado em simulação em ANDRADE et al. (2014).

Os resultados mostram que o déficit total de Reserva Legal nas propriedades de Cotriguaçu é menor 
do que o excedente total. Assim, o Município tem o potencial de equilibrar seus passivos ambientais da 
Reserva Legal, aplicando compensação usando CRA.Com isso, o Município pode potencialmente regu-
larizar todo seu passivo passível de compensação e ainda sobraria uma grande área de 92.022 hectares 
(excedente líquido) que poderiam gerar CRA e serem vendidas para proprietários com passivo de outros 
Municípios da região Noroeste.

6.3 Considerações finais

O mercado de cotas se caracteriza como uma oportunidade para agregação de renda aos sistemas de 
produção instalados, notadamente, na agricultura familiar.

Para a consolidação do mercado, o Município poderia elaborar uma estratégia para comercialização des-
se excedente de CRA no próprio Município, liderada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a partici-
pação de diversos setores da sociedade e do Governo local. Isso poderia trazer recursos para o Município sem 
a necessidade de novos desmatamentos e fazer o Município caminhar para a valorização da floresta.

Apesar do seu potencial, o mercado de CRA ainda depende da consolidação do sistema de registro 
federal e de definições para seu funcionamento, assim como da estruturação do Governo Estadual para ser 
capaz de receber e validar os CARs e emitir as CRAs de forma integrado ao nacional. Mais importante, deve-
se garantir a demanda através de diversos mecanismos de pressão que façam os proprietários com déficit 
buscarem a regularização de sua reserva legal, sem a qual não existirá mercado.

Esta análise mostra que a combinação de diversos instrumentos, como a CRA com o comando e 
controle, será chave para redução e controle do desmatamento e de um melhor desenvolvimento para a 
região amazônica.

7. Conclusões e recomendações

Como mecanismo para a gestão territorial do solo municipal, o CAR promete alguns avanços signi-
ficativos sobre a situação anterior à sua exigência. Primeiro, por necessitar do registro georreferenciado 
do uso do solo e da localização de cada propriedade, possibilitando o monitoramento de mudanças no 
uso do solo e viabilizando o acompanhamento do cumprimento com o novo Código Florestal. Segundo, 
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ao permitir que a restauração do déficit ambiental seja realizada tanto na propriedade quanto em outras 
propriedades no mesmo bioma e Estado através da CRA, a nova legislação flexibiliza a exigência de con-
servação ao mesmo tempo em que incentiva uma maior eficiência econômica na gestão territorial. Para 
que os Municípios e seus produtores rurais possam usufruir destes benefícios, é necessário que se ha-
bilitem ao uso de sistemas de informação geográfica e ao acompanhamento em campo do cumprimento 
com os objetivos da legislação e das metas locais de gestão ambiental. Os Municípios terão papel-chave 
na implementação desses instrumentos sendo importantes canais de informação aos produtores rurais e 
de apoio para registro no CAR, principalmente para as pequenas propriedades, além de um papel-chave 
no monitoramento ambiental.3
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Política fiscal verde: 
ICMS-Ecológico e 
IPTU-Verde
Peter H. May

Nota técnica

Descreve os instrumentos econômicos e fiscais esta-
duais e urbanos “verdes”, assim como sua utilização atual na 
Amazônia Legal, como meio para um melhor aproveitamento 
das receitas por parte dos Governos Municipais, reforçando a 
disponibilidade de recursos para ações locais de conservação. 
O ICMS-Ecológico, adotado por boa parte dos governos esta-
duais na região amazônica, e o IPTU-Verde, ainda incipiente, 
são dois mecanismos que permitem a realocação ou renúncia 
de receitas existentes para compensar e incentivar boas prá-
ticas ambientais por governos e atores locais. São detalhados 
casos de melhor utilização destas receitas adicionais adotados 
no noroeste de Mato Grosso, assim como descritas as limita-
ções dos dois instrumentos. 

Resumo
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1. Introdução

O presente texto discorre sobre o histórico, os conceitos e a importância das transferências fiscais eco-
lógicas (TFE) possibilitadas pelo ICMS-Ecológico e a realocação da receita pelo IPTU-Verde para fortalecer o 
desenvolvimento local sustentável.

Discute, portanto, fundamentos teóricos e a aplicabilidade de instrumentos econômicos e fiscais esta-
duais e urbanos no bioma Amazônia, sua utilização atual e meios para melhor aproveitamento dos mesmos 
por parte dos Governos Municipais para reforçar a disponibilidade de recursos para aplicar em ações de con-
servação dos recursos naturais locais.

2. Transferências fiscais ecológicas: definições e 
experiência no Brasil

Os instrumentos econômicos tornaram-se um componente cada vez mais importante entre as políticas 
públicas ambientais nas décadas recentes, uma vez que as estratégias de comando e controle foram perce-
bidas como incompletas e ineficazes em alguns casos para alcançar os resultados pretendidos. O desmata-
mento desenfreado nos países tropicais é um objetivo importante para as ações de melhoria das políticas e 
governança locais de uso da terra, associado ao aquecimento global e à perda da biodiversidade. Medidas 
coercitivas e de incentivo são colocadas em prática para fortalecer a capacidade local para lidar com esses 
problemas comuns. As transferências fiscais ecológicas (EFTs) foram implantadas como um dos instrumentos-
chaves na caixa de ferramentas da governança da biodiversidade local (Ring et al., 2011).

O imposto brasileiro, incidente no valor adicionado das transações de mercadorias e serviços (petróleo e deriva-
dos e outros produtos e serviços tais como comunicações), entre Municípios e entre Estados (ICMS), é responsável 
por 20% em média do total da receita dos Municípios no Brasil (IPEA Data, 2013), mas constitui uma proporção muito 
maior das receitas correntes fiscais dos Municípios, variando de acordo com a existência de outras fontes, tais como 
o IPTU. A Constituição Federal (art. 158) estabelece que 25% das receitas do ICMS recolhidas pelos Estados devem 
ser devolvidos aos Municípios. A Constituição também prevê que 75% destas receitas distribuídas devem ser alocados 
com base na participação do Município do valor adicionado de cada Estado, por atividades econômicas e valor adicio-
nado no Município de origem. Os 25% restantes da receita do ICMS devem ser distribuídos de acordo com critérios 
estabelecidos pelos poderes legislativos dos Estados.

Em geral, os Estados historicamente redis-
tribuíram os 25% do ICMS que cabe ao seu ar-
bítrio de acordo com critérios associados com a 
importância relativa de diferentes Municípios com 
respeito às suas características sociais ou geográ-
ficas, por exemplo: Municípios mais pobres, com 
proporção de população rural mais acentuada, ou 
outros critérios utilizados como mecanismo de re-
distribuição de receitas para reforçar a capacidade 
de execução municipal dos programas e ações 
necessários para sua manutenção, de acordo com 
a ponderação relativa incorporada nas fórmulas de 
alocação municipal do ICMS de cada Estado. 
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Figura 1 – Mecanismo de redistribuição de 
receitas do ICMS para os Estados, de acordo 
com a Constituição
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A proposta inicial do ICMS-Ecológico (ICMS-E), implementado pela primeira vez no Estado do Paraná a par-
tir de 1992, era compensar os Municípios que possuem áreas sob proteção para fins de conservação ambiental 
ou como mananciais de captação de água, as quais não poderiam gerar receitas econômicas que serviriam como 
fonte de receitas fiscais com base no ICMS. Embora sua proposta inicial tivesse sido compensatória, a história da 
sua utilização passou a ser vista como um incentivo para promover a conservação no nível municipal.

O caso do IPTU-Verde é distinto, considerando que a alocação orçamentária das receitas do Imposto Predial 
e Territorial Urbano, de acordo com a Constituição nacional de 1988, é oriunda de decisões municipais embora a 
Constituição Federal reja as alíquotas aplicadas (tipicamente uma proporção do valor venal não superior a 15%1), 
os fatos geradores (propriedade, domínio ou usufruto de imóvel localizado em área urbana, cuja área é definida 
por serviços prestados pela Prefeitura tais como ruas asfaltadas, iluminação pública e esgotamento).

O objetivo do IPTU-Verde é o de incentivar o proprietário a adotar boas práticas de construção e uso do 
solo, visando induzir redução da demanda excessiva de energia e emissões de gases de efeito estufa, uso 
excessivo de água, disposição inadequada de resíduos etc., por meio de bônus nas alíquotas aplicadas.

Em ambos os casos, ICMS-E e IPTU-Verde, a receita adicional auferida ou o valor do imposto retido a título de 
bônus, não é totalmente “carimbado” quanto à sua aplicação. As transferências do ICMS e do IPTU são parcialmente 
vinculadas (25% para educação e 15% para saúde). As receitas adicionais municipais vão para o fundo geral do 
Município, e somente através de lei municipal complementar podem ser direcionadas a fins específicos, além da-
queles definidos por lei. O mesmo ocorre com a renúncia fiscal associada com o IPTU-Verde: a Prefeitura não pode 
ditar como o proprietário aplica seu bônus, embora se espere que o incentivo possa motivar mais investimentos em 
prédios e usos do solo ambientalmente corretos. Infelizmente, tem-se o fenômeno do “efeito bumerangue”: com a 
redução de custos pode haver o aumento do consumo em outro fator que aumente as pressões ambientais.

3. O ICMS-E no Brasil: status atual

Após a sua implantação no Paraná em 1992, 
o ICMS-E foi se difundindo entre os Estados bra-
sileiros gradativamente, com a adoção (até 2015) 
em legislação estadual de 18 Estados, e implan-
tação efetiva em pelo menos 15 desses (Figura 
2). Conforme mostrado no mapa, na região Norte, 
apenas Amazonas e Roraima não tinham instituí-
do o instrumento até 2015.

Em cada Estado que adote o ICMS-E há uma 
legislação específica que estabelece os parâme-
tros da alocação, em termos dos índices de per-
formance ou qualidade ambiental alcançado pelos 
Municípios como condição para receber alocações 
adicionais. Cabe lembrar que o total do ICMS a ser 
distribuído não é modificado pelo ICMS-E, somente 
a sua alocação entre Municípios no Estado: alguns 
vão ganhar e outros vão perder.

1 De acordo com o Estatuto das Cidades (2001), a progressividade no IPTU não pode exceder 15% do valor venal.
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Figura 2 – Estados que possuem ICMS-E

Fonte: Adaptado de www.icmsecologico.com.br. Acesso em 18 
de abril de 2016.
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A fórmula de alocação do ICMS-E é sujeita a variações entre Estados no que diz respeito à importância 
de determinados atributos da gestão ambiental local. Estes podem incluir a proporção da área do Município 
coberto por Unidades de Conservação (UCs), Áreas Indígenas e/ou mananciais hidrográficos; o investimento 
municipal em saneamento básico (coleta e tratamento de resíduos); a proporção das propriedades agropecuá-
rias registradas no CAR; a taxa do desmatamento etc.

Tabela 1 – Características da legislação do ICMS-E nos Estados da Amazônia Legal que o possuem

Estado
Criação/ 
Regulamentação 

% ICMS-E 
dos 25%

UC TI Outros Fatores
Observações 
adicionais

Acre
1994/
2010

1% – 5% 
(aumentou 1% 
ao ano a partir 
de 2010)

% área do Estado em 
UCs, incluindo TIs

População e Área 
UC = 0,9
TI = 0,1

Amapá 1996 1,4%

% da área 
do Estado 
x fator de 
conservação 
x qualidade

n.a.
Saúde;
Patrimônio Cultural; 
Educação

Não foi implementado 
a contento até o 
momento

Mato 
Grosso

2000/
2001, 2004

5% + 
2% para 
saneamento 
básico

% da área 
do Estado 
x fator de 
conservação 
x qualidade

% da 
área 
total 
TI no 
estado

População – 0,5%; 
Área – 0,5%; Índice 
social (Inverso do IDH) 
– 11%

Fator de qualidade – 
não implementado; 
2% para saneamento 
retirado (2004)

Pará 2012

2 – 8% 
(aumentou 2% 
ao ano a partir 
de 2012)

% área do Estado em 
UCs, áreas especiais  
e quilombolas;  
incluindo TIs

Área inscrita no CAR 
– 50%; 
Redução do 
desmatamento – 25%

Vinculado ao 
programa Municípios 
Verdes

Rondônia
1990/
2005

5%
% da área do Estado em 
UCs, incluindo TIs

População – 0,5%; 
Área – 0,5%; 
Produção agrícola 
– 5%

Redução em função 
de comprovação de 
invasão ou exploração 
ilegal em UC

Tocantins
2002/
2003

13%

3,5% para % da área do 
Estado em UCs. Incluindo 
TIs. 
Utiliza ainda fator de 
conservação para UC e 
nível de regularização 
para TI

Política Ambiental 
Municipal -2% 
Queimadas e 
incêndios 2%; 
Conservação do solo 
- 2%; 
Saneamento básico 
- 3,5%

Fontes: Baseado em dados do www.icmsecologico.org.br. Acesso em 18 de abril de 2016. Programa Municípios Verdes-PA. 
Compilado pelo autor.
Notas: A 1ª coluna trata da data da criação do instrumento na legislação estadual, enquanto a segunda data refere-se à data de re-
gulamentá-la. A 2ª coluna trata da proporção do total dos 25% do ICMS que o Estado designa para alocação de acordo com critérios 
ambientais. A 3ª coluna informa os critérios de ponderação relacionados com Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs), 
tipicamente a proporção do Município que está nestas unidades em relação ao total nesta categoria no Estado. A 4ª coluna refere a 
outros critérios incorporados na fórmula de alocação adotado pelo Estado, além de áreas protegidas. 
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A tabela 1 mostra as características do ICMS-E adotado nos Estados da Amazônia Legal até 2015. Como se 
pode perceber, há bastante diferenciação entre Estados na proporção do ICMS dedicado aos fatores ambientais. 
Podemos avaliar estas características do ICMS-E adotadas pelos Estados da Amazônia Legal em termos dos cri-
térios usados para redistribuir as receitas. Em todos os casos, há inclusão de UCs e, em todos, menos Amapá, de 
TIs, como elemento central do instrumento. No Pará e Tocantins houve a inclusão de outros objetivos de gestão 
ambiental municipal como fatores motivadores de ponderação da receita, notadamente a proporção do Município 
cadastrado no CAR e redução do desmatamento – questões centrais à melhoria da pontuação dos Municípios na 
“lista negra” do MMA no Arco do Desmatamento. Em Tocantins o foco é outro, considerando que o Estado tem 
pouca área florestada, e assim dedica boa parte dos 13% da receita dos municípios (a maior proporção de todos 
os Estados que possuem este instrumento) a outros fatores de gestão ambiental municipal (governança, sanea-
mento, conservação do solo e queimadas), junto com o segmento relativo às áreas protegidas.

O método mais utilizado para ponderar o ICMS-E relativo à áreas protegidas, para distribuição aos 
Governos locais, se baseia no exemplo pioneiro do Paraná, que calcula um Índice de Conservação (ICi) ba-
seado nas seguintes equações (1-3):

FCE
FMC

IC i
i =    (1)

onde a proporção no Município de áreas protegidas (APi) como parcela do total da área municipal (M) 
determina o Fator Municipal de Conservação (FMC) 

i

i
i M

AP
FCM =    (2)

O qual, dividido pela soma de todos as FCM municipais, resulta no Fator de Conservação do Estado 
(FCE):

∑
=

=
n

i
iFMCFCE

1

  (3)

Tipicamente, há a ponderação de APs municipais, baseada num fator de conservação (fc) diferenciado 
entre distintos tipos de área protegida, de acordo com o nível de restrição ao seu uso humano. Assim, por 
exemplo, no Paraná, há os seguintes pesos atribuídos aos AP nas categorias de gestão:

Tabela 2 – Fatores de conservação de áreas protegidas no PR

Categoria de UC Fator de conservação

Estação Ecológica
Reserva Biológica

0,80

Parque 0,70

RPPN 0,68

ARIE 0,66

Terra Indígena 0,45

APA 0,08

As APAs foram designadas com um fator de conservação bem mais baixo devido à proliferação que ocor-
reu após a legislação, em áreas pouco protegidas. Já RPPNs foram privilegiadas, inclusive com uma legislação 
de incentivo própria.

Política fiscal verde: ICMS-Ecológico e IPTU-Verde
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Já o IPTU-Verde possui poucas experiências entre Municípios da Amazônia. Primeiro, porque refere-se 
a um instrumento notadamente restrito às zonas urbanas, principalmente aos capitais. Solução adotada mun-
dialmente, o IPTU-Verde ou medida semelhante opera em locais como Berlim, Dublin, Helsinque, Medelín e 
Bogotá, e em 55 Municípios brasileiros.

Em São Bernardo do Campo, por exemplo, desde 2008 é oferecido desconto às propriedades re-
cobertas por vegetação. No Rio de Janeiro, foi instituído em 2012 um sistema de pontos que incentiva 
a economia e o reuso de água e a diminuição de fatores que causam enchentes, além de valorizar a 
eficiência energética, a coleta seletiva de lixo, o combate às ilhas de calor e a redução das emissões 
de gases de efeito estufa. Guarulhos adotou neste ano o desconto de 5% a 20% para imóveis que 
tenham área verde ou adotem práticas sustentáveis, como coleta seletiva, captação de água da chuva 
e telhado verde. Também em 2015, Salvador passou a conceder até 10% de desconto no IPTU para 
quem adotar medidas sustentáveis. Em Curitiba, terrenos com áreas verdes podem ter entre 10% e 
100% de desconto.

Como se pode ver, os Municípios com maior experiência prática na implantação do IPTU-Verde estão 
no Sul e Sudeste do país. O único Município amazônico a discuti-lo até o momento foi Manaus (Projeto de Lei 
nº 248/2013), mas que até a data deste trabalho não teve êxito na sua aprovação. Alguns consideram que a 
isenção do IPTU permitido em Manaus para RPPNs e terras agrícolas dentro da área urbana pela Lei nº 1.090 
de 2006 (art. X) se equivale ao IPTU-Verde, mas não é esse o conceito...

O IPTU-Verde é um instrumento que define os parâmetros para construção de casas e prédios em áreas 
urbanas e aplica um redutor da alíquota do IPTU devido, de acordo com a respectiva utilização de matérias-pri-
mas, técnicas de construção, infraestrutura para reutilização de água, taxa de área permeável e/ou cogeração 
elétrica e térmica, entre outros indicadores contemplados nas leis municipais existentes.

Há uma ponderação do redutor do IPTU aplicável, de acordo com as características “verdes” do imóvel. 
Em Salvador (BA) por exemplo, há um simulador de IPTU-Verde que contempla uma grande gama de variáveis 
que permitem de 5 a 10% de desconto do IPTU, de acordo com o nível de certificação verde que o imóvel 
atinge, de acordo com pontuações em cinco categorias, a saber (Tabela 3):

Tabela 3 – Critérios do IPTU-Verde para redução no IPTU a pagar, Salvador-BA

Categoria de UC Fator de conservação

Estação Ecológica
Reserva Biológica

0,80

Parque 0,70

RPPN 0,68

ARIE 0,66

Terra Indígena 0,45

APA 0,08

Critérios Pontos

Gestão Sustentável das Águas 39 

Eficiência e Alternativas Energéticas 142 

Projeto Sustentável 80 

Bonificações (Outros Certificados) 19 

Emissões de Gases de Efeito Estufa 19 

Redutores Redução IPTU

Pontuação somada entre 50-69 5%

Pontuação somada entre 70 e 89 7%

Pontuação somada entre 90 e 100 10%

Fonte: http://iptuverde.salvador.ba.gov.br/. Acesso em 18 de abril de 2016.
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O ICMS-Verde, em suma, é um instrumento para realocar receitas estaduais para os Municípios de acor-
do com critérios ambientais, assim aumentando a receita municipal para quem cuida da natureza, enquanto o 
IPTU-Verde visa incentivar proprietários urbanos para implantar medidas ambientalmente amigáveis através 
da diminuição do IPTU a pagar. (Se o IPTU-Verde ao mesmo tempo aumentasse o valor dos imóveis que não 
aderissem a tais padrões, seria mais semelhante ao ICMS-E, o qual é neutro com respeito à receita total a 
distribuir. O IPTU-Verde diminui a receita; o ICMS-E mantém a receita total mas aloca-o de forma diferente, 
para privilegiar fatores ambientais.)

4. Exemplo prático do ICMS-E em Mato Grosso

Os recursos do ICMS-E podem gerar resultados diferentes na conservação da biodiversidade, depen-
dendo de como o recurso é distribuído dentro dos Municípios. Tendo como enfoque o Noroeste do Mato 
Grosso (MT), uma região da Amazônia que sofre pressão significativa de desmatamento, escolhemos dois 
Municípios específicos – Juína e Cotriguaçu – para mostrar as inovações institucionais da gestão ambiental 
e o papel do ICMS-E na capacidade local de gerenciar as pressões do desmatamento. Queremos saber:

a) O ICMS-E é um instrumento eficaz para a conservação?; 

b) Até que ponto o ICMS-E é justo?; e 

c) Quais as ações institucionais que poderiam permitir melhorias nos resultados de equidade e eficácia 
da implementação do ICMS-E?

Em 2001, o MT tornou-se o 6º Estado brasileiro a aprovar a legislação do ICMS-E, com o propósito de incluir 
tais critérios ambientais nas alocações das receitas fiscais para os Municípios, através da Lei Complementar nº 
73/2000. O MT inovou na adoção de uma emenda à Constituição estadual, que incluiu a necessidade de combinar 
critérios ambientais com os índices econômicos e sociais na distribuição do ICMS (Maciel e Viana, 2005). Em 
outros Estados, o ICMS-E foi instituído por lei.

Outro importante aspecto do ICMS-E, no MT, foi a incorporação tanto de Unidades de Conservação (UCs) 
quanto Terras Indígenas (TIs), dentro dos territórios municipais, como adicional ao componente ecológico na 
fórmula de distribuição dos recursos2. Esse modelo também foi seguido pelos Estados de Rondônia e Acre, assim 
como Paraná. De 2002 em diante, 5% da parcela do ICMS devolvido aos Municípios foi distribuída de acordo 
com a proporção da área municipal dedicada a essa proteção (Tabela 1). O tratamento da água e dos esgotos foi 
inicialmente incluído entre os critérios de alocação, mas em 2004 foi excluído (Maciel e Viana, 2005).

No MT, há 80 TIs (ISA, 2013) e 102 UCs, incluindo parques, reservas e áreas de uso sustentável (23 fe-
derais, 46 estaduais e 33 municipais) (SEMA-MT, 2013). Estas áreas são distribuídas pelo território do Estado, 
entre seus três biomas diferentes (Amazônia, Cerrado e Pantanal), e entre parte dos 141 Municípios do Estado, 
dos quais 43 possuem tais UCs.

A alocação do ICMS-E entre os Municípios reflete a diferenciação espacial das UCs no Estado. A Figura 
4 mostra as mudanças estimadas nas receitas locais, devido às regras do ICMS-E. Com base nos valores efe-
tivamente distribuídos aos Municípios de MT, em 2011, foi simulada a alocação de receitas que teria ocorrido, 
sem a existência do mecanismo e os dois valores comparados.

2 A lei inclui quatro outros critérios: Receita Fiscal Própria (4%), População (4%), Área (1%) e Quota Igual (11%). Os primeiros três crité-
rios são diretamente proporcionais, o que significa que o valor recebido pelo Município depende da sua participação no total do Estado. 
Por exemplo, para o critério da população, o índice é calculado pela divisão da população do Município pela população do Estado. Por 
outro lado, o montante relativo ao critério da quota igual é distribuído de forma idêntica entre todos os Municípios.

Política fiscal verde: ICMS-Ecológico e IPTU-Verde



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 51

A maioria dos Municípios (88 
de 141) teve perdas de receita de 
até 10%, enquanto que os outros 
43 Municípios que têm UCs ou TIs, 
ou ambos, tiveram aumentos nas 
suas receitas, muitas vezes de va-
lor consideravelmente maior do que 
os “perdedores”.

O histograma (Figura 5) apre-
senta a distribuição dos Municípios 
entre seis faixas de variação da re-
ceita e fica claro que o número de 
Municípios que perdeu receita é 
maior do que aqueles que aumen-
taram, mas a percentagem de per-
da era consideravelmente menor 
do que a do ganho. Os Municípios 
que sofreram perdas foram aqueles 

cujas receitas anteriores eram maiores, enquanto aqueles, com receitas menores, tiveram mais ganhos. Assim, o 
mecanismo teve um impacto distributivo positivo sobre as receitas repartidas entre os Municípios.

O ICMS-E é vislumbrado por vários autores como sendo não somente compensatório, mas também 
incentivador de maior conservação ambiental por parte dos Municípios. Numa pesquisa anterior (May et al., 
2013b), foi demonstrado que a promulgação do ICMS-E em MT estimulou algumas respostas locais para 
promover uma conservação mais ampla, mas essas ações foram de curto prazo, durando apenas alguns anos 
após a criação do instrumento. Além disso, eles não atingiram os Municípios do bioma amazônico.

A criação de UCs é frequentemente o resultado de políticas de cima para baixo, em que os atores locais estão 
envolvidos apenas indiretamente. As alocações do ICMS-E são destinadas, portanto, para compensar o que, em muitos 
casos, são percebidas como oportunidades perdidas para a receita, e o uso dos recursos destinado a fins não relacio-
nados com as áreas que geraram a receita adicional.

Mas pode ser que o ICMS-E represente um passo para uma gestão melhor das áreas sob proteção, comple-
mentando os recursos destinados pelas agências gestoras. Isto é muito relevante no contexto amazônico, onde es-
sas áreas estão sob pressão significativa associada à expansão agrícola, extração de madeira, abertura de estradas 
e exploração de minérios (Verissimo et al., 2011).

As Unidades de Conservação têm papel 
importante no segmento amazônico do MT, visto 
que esta região sofre altas taxas de desmatamen-
to. Os Municípios selecionados para este estudo 
de caso – Juína e Cotriguaçu – são típicos deste 
contexto. São localizados no Noroeste do MT, 
que em 2012 ainda mantinha 78% da sua cober-
tura florestal original (INPE, 2012).

O Noroeste do MT, desde os anos de 1970, 
vem atraindo assentamentos de reforma agrária pú-
blica e projetos de colonização privados, com fins de Fonte: Dados da Figura 4.

Figura 5 – Número de Municípios por mudança 
na receita
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Fonte: May et al. (2013a).

Figura 4 – Mudança nas receitas originadas das alocações do 
ICMS-E, entre os Municípios do Mato Grosso: 2011
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produção agrícola tanto por pequenos agricultores quanto por grandes proprietários. No entanto, esta região tem 
infraestrutura de transportes mais pobre do que a apresentada na maioria das regiões do Estado, e muitas estradas 
não têm pavimentação. O território total do noroeste do MT (108.362km²) é composto por sete Municípios.

Juína é o Município mais ao sul no Noroeste do Mato Grosso, com uma área de 26.189km2 e uma popula-
ção (dados de 2010) de 39.255 habitantes, sendo que 86,5% dos quais vivem nas áreas urbanas (IBGE, 2010). 
Cotriguaçu é menor em termos de território e população, ocupando 8.895km2 e 14.983 habitantes (IBGE, 
2010). Muito do crescimento da população recente nos dois Municípios ocorreu devido à implementação de 
assentamentos de reforma agrária na década passada.

Os dois Municípios têm parte significativa dos seus territórios em UCs e TIs, como pode ser visto na 
Tabela 4. Em Juína, essa área é particularmente significativa: 68% da área municipal estão sob proteção, 
abrigando uma estação ecológica e principalmente, TIs. Como resultado, o ICMS-E representa uma fonte 
importante de receitas para os dois Munícipios.

Figura 6 – Localização das áreas do estudo no Noroeste do Mato Grosso (NO MT), mostrando as 
Unidades de Conservação e Terras Indígenas, cuja área é a base para o cálculo do ICMS-E

 Fonte: May et al., (2013a).
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Tabela 4 – Áreas protegidas e Terras Indígenas nos Municípios de Cotriguaçu e Juína, Mato Grosso

Área gerador de ICMS-E Área total (ha) %

Cotriguaçu 912.358 100,0

Terras Indígenas (Rikibaktsa) 168.938 18,5

Unidades de Conservação – (Parque Nacional Juruena e Igarapés do Parque 
Estadual Juruena)

129.243 14,2

Total de UC e TI 298.181 32,7

Juína 2.625.128 100,0

Total de Terras Indígenas
(Aripuanã, Serra Morena, Enawené-nawé)

1.421.142 54,1

Estação Ecológica Iqué 199.506 7,6

Total de UC e Terras Indígenas 1.620.648 61,7

Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT).

Tabela 5 – As alocações do ICMS-E aos municípios de Cotriguaçu e Juína, Mato Grosso, 2011

Município ICMS-E em 2011 (R$)
% do ICMS-E em relação ao 

total de ICMS

Cotriguaçu 1.350.012 28,4

Juína 2.789.770 21,5

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso (SEFAZ-MT).

Um argumento apresentado pelos atores locais em resposta ao questionamento sobre os benefícios de 
proteger os remanescentes florestais é que tal proteção não gera nem renda, nem receita de valor agregado. 
No entanto, ficou comprovado que a proteção de áreas de floresta adicional, através da criação de UCs, pode 
gerar uma fonte importante de renda advinda do ICMS-E, oferecendo uma contribuição semelhante ou maior 
daquele derivado, quando as florestas são convertidas em pastagens.

A criação de Unidades de Conservação poderia ser complementada com outros instrumentos para con-
servar e restaurar os remanescentes florestais, em terras privadas, consistente com o Código Florestal na-
cional e a estratégia estadual de REDD+3, em parte originada de receitas adicionais geradas pela criação de 
Unidades de Conservação.

Duas questões de justiça distributiva são levantadas pela alocação das receitas do ICMS-E:

• Como as receitas adicionais devem ser divididas entre os propósitos diferentes (ambientais e 
não ambientais)?

• Como as receitas adicionais devem ser alocadas a grupos sociais diferentes no Município ou aos 
serviços que beneficiam grupos diferentes?

3 REDD+ = Reduções de Emissões de Gases de Efeito Estufa oriundos do Desmatamento e Degradação e o enriquecimento de flores-
tas remanescentes sob manejo. O Noroeste de MT é considerado prioritário para o programa REDD+ no Estado.
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Como as receitas do ICMS-E são geradas pela existência de UCs e TIs, pode parecer justo que uma 
grande parte, se não toda, dessas receitas devem ser rubricadas para fins de conservação. No entanto, o 
ICMS-E foi introduzido originalmente com o objetivo de compensar, para tratar de uma fonte existente de 
injustiça na distribuição da receita do ICMS, em que a presença de grandes áreas de terra sob proteção redu-
ziria a capacidade do Município para gerar valor agregado e, portanto, a receita do ICMS. Os Municípios com 
grandes áreas de terra protegidas estavam em desvantagem ao receber serviços públicos, tais como estradas, 
hospitais e escolas financiados a partir de receitas municipais. A mudança para o ICMS-E tinha a intenção de 
permitir que esses Municípios pudessem incrementar a receita do ICMS para cobrir os custos da prestação 
dos serviços públicos em geral. Outra complicação é que as receitas do ICMS-E não são totalmente adicionais, 
uma vez que o valor recebido pelo Município devido a outros critérios será reduzido em alguma proporção 
devido à retirada dos 5% da receita a distribuir da receita estadual destinado ao ICMS-E. Além disso, à medida 
que novas UCs são criadas para beneficiar do incentivo, o valor de cada hectare em UC em termos de receita 
adicional fica reduzido.

O governo de Juína, agiu para compartilhar os recursos adicionais recebidos com os povos indígenas, 
resultando num monitoramento eficiente das terras indígenas e nas atividades de subsistência. Esta alocação 
interna, portanto, ajudou o Município a alcançar uma redução do desmatamento e da degradação, causados 
pela extração de madeira dentro de terras indígenas, conforme afirmação da FUNAI.

Em Cotriguaçu, onde novos arranjos em relação aos recursos do ICMS-E surgiram, com a criação do 
Conselho do Meio Ambiente, a dependência de recursos públicos federais e estaduais para atender as neces-
sidades locais parece ser um fator determinante para a ausência de uma distribuição do ICMS-E às atividades 
de uso sustentável que possam gerar renda adicional. O fato de que os políticos locais em Cotriguaçu não 
estavam envolvidos no processo de formulação da lei estadual do ICMS-E também contribuiu para a falta da 
distribuição do ICMS-E com relação a essas atividades.

Podemos concluir que o ICMS-E desempenhará um papel importante para a conservação da biodiver-
sidade, se o Município tiver um quadro legal ambiental que possa incluir programas e políticas para a conser-
vação; conselhos de meio ambiente; fundos ambientais que poderão receber um montante significativo de 
recursos do ICMS–E; e práticas informais de participação dos atores locais para a tomada de decisão. A receita 
do ICMS-E deve promover a conservação, se uma parte dessas receitas é estrategicamente distribuída para 
os proprietários privados proativos (p.ex., através do repasse aos donos de RPPNs) e para as comunidades 
indígenas com o objetivo de manter a floresta intacta, contribuindo mais eficazmente para a conservação da 
biodiversidade. No entanto, o cenário permanecerá o mesmo, se tais receitas forem utilizadas para fins gerais, 
tais como pavimentação de estradas. O acesso à informação e a capacitação são importantes ferramentas 
para a formação de um consenso em relação a uma melhor distribuição da receita do ICMS-E e para o reforço 
proativo da conservação da biodiversidade na fronteira amazônica.

5. Conclusões e recomendações

Como apresentado nesta Nota, o ICMS-E representa um instrumento amplamente difundido entre os 
Estados brasileiros para alocar as receitas advindas do ICMS de forma a compensar e incentivar uma melhor 
governança de áreas protegidas existentes dentro do território municipal. A utilização mais proativa das recei-
tas adicionais obtidas é uma opção para as Prefeituras que procuram de um lado recompensar as áreas prove-
doras de tais receitas, e pelo outro criar novas áreas protegidas que possam incrementar ainda mais a receita 
adicional. Esta opção implica legislação local específica, tendo sido definido em alguns casos pertinentes no 
país canalizar todos os recursos advindos do ICMS-E para o Fundo Municipal do Meio Ambiente como base 
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para o financiamento de ações “verdes” em geral, colocando o Conselho Municipal do Meio Ambiente como 
entidade apropriada para ministrar estes recursos.

Semelhante ao IPTU-Verde, o ICMS-E procura meios para compensar a boa performance na gestão 
ambiental, seja por parte do Poder Público local (ICMS-E) ou por parte de proprietários particulares (IPTU-
Verde). Um mecanismo para atender os dois objetivos seria de utilizar os recursos advindos do ICMS-E como 
meio para financiar boas práticas por parte dos proprietários rurais, ao se cadastrar no CAR e restaurar ou 
compensar seus passivos ambientais associados ao desmatamento. A provisão de mudas, ou de serviços 
técnicos ou horas-máquina por parte da Prefeitura para proprietários que aderem à conservação e restauração 
de florestas, por exemplo pela criação de servidões ambientais ou RPPN, pode substituir o pagamento por 
serviços ambientais, ainda relativamente complicado para o Poder Público.

Referências bibliográficas

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. Acesso em 
abril de 2016.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Prodes – Projeto de Monitoramento de Desmatamento.
http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesmunicipal.php – Acesso em março de 2016.

IPEAData. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Receita Orçamentária Municipal, www.ipeadata.gov.
br. – Acesso em maio de 2013.

MACIEL, J. O. P.; VIANA, G. ICMS Ecológico: A experiência de Mato Grosso. In: MAY, P. H. (org.). Instrumentos 
econômicos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira: experiências e visões. Brasília: MMA, 
2005. 123 p.

MAY, P. H., GEBARA, M.F.G., LIMA, G., JORDÃO, C., NOGUEIRA, P. E GRIEG-GRAN, M. A eficácia e 
equidade do ‘ICMS Ecológico’ como um instrumento de transferência fiscal para a conservação da biodiver-
sidade: a experiência vivida por dois municípios no Estado de Mato Grasso, Brasil. Trabalho apresentado no 
Congresso da Sociedade Europeia de Economia Ecológica, Lille, França, junho de 2013a.

MAY, P. H., ANDRADE, J., VIVAN, J.L., KAECHELE, K., GEBARA, M.F. e ABAD, R. Assessment of the role of 
economic and regulatory instruments in the conservation policymix for the Brazilian Amazon – a coarse grain 
study. Policymix, Report Issue No. 5, 2013b. Disponível: http://policymix.nina.no/. Acesso em março de 2016.

RING, I. SCHRÖTER-SCHLAACK, C; BARTON, D.N.; SANTOS, R. MAY, P. H. Recommendations for asses-
sing instruments in policy mixes for biodiversity and ecosystem governance. Policymix Technical Brief. Issue 
No. 5, 2011. Disponível: http://policymix.nina.no/ – Acesso em março de 2016.

SEMA-MT – Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso. Unidades de Conservação. http://www.
sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=99– Acesso em maio de 2013.

VERÍSSIMO, A.; ROLLA, A.; VEDOVETO, M.; FUTADA, S. M. (org.). Unidades de Conservação na Amazônia 
brasileira: avanços e desafios. Belém: Imazon; São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011.

Referências de sites

http://www.icmsecologico.org.br – Acesso em abril de 2016

http://www.ipeadata.gov.br/ Finanças públicas – Acesso em abril de 2016

http://iptuverde.salvador.ba.gov.br/ – Acesso em março de 2016

Política fiscal verde: ICMS-Ecológico e IPTU-VerdePolítica fiscal verde: ICMS-Ecológico e IPTU-Verde



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável56

Construindo mecanismos 
de pagamentos por serviços 
ambientais (PSA) nos 
Municípios da Amazônia
Sergio L. Braga e Peter H. May

Nota técnica

Apresenta o conceito de pagamentos por serviços am-
bientais (PSA) e o marco legal deste instrumento no Brasil. 
Reconhece a importância deste mecanismo na escala munici-
pal da Amazônia, identificando o produtor rural que se adequa 
a padrões de uso do solo conservacionistas como “provedor- 
recebedor” de serviços que beneficiam a sociedade. Destaca 
os procedimentos preconizados pelo Programa Produtor de 
Água, mapeando casos da sua aplicação em outras regiões 
do país como modelos para a Amazônia, incluindo serviços re-
lacionados com a água, a biodiversidade e o carbono, e tendo 
na bacia hidrográfica a sua unidade preferida de planejamento, 
ordenamento e gestão do território.

Resumo
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1. Introdução

Esta Nota Técnica trata da estruturação, na escala municipal da Amazônia, de mecanismos de pagamen-
tos por serviços ambientais, que já se convencionou chamar de PSA. Prioriza-se o Programa Produtor de Água 
concebido e implementado em caráter voluntário pela Agência Nacional de Água (ANA), pois trata-se do único 
programa estruturado, já testado em vários Municípios brasileiros em todos os biomas, inclusive o amazôni-
co. Ressaltamos que o modelo da ANA contempla vários serviços ambientais, como Solos, Água, Floresta e 
Carbono. A ANA, em seus documentos, sempre se refere a “sistemas” e/ou “esquemas” PSA.  Estamos tratan-
do da criação de um sistema/esquema em que os serviços ambientais são precificados administrativamente, 
pois os serviços ambientais não possuem valor de troca, mas somente o de uso. Argumenta que é fundamental 
a credibilidade para atrair investidores e que o apoio da ANA é garantia necessária. Há quatro componentes 
básicos em discussão como em qualquer mercado: oferta, demanda, formação e regulação de preço. Estes 
quatro componentes estão definidos no modelo ANA. Os editais da ANA estão sendo procurados principal-
mente pelos Municípios, exatamente por serem os mais adequados à gestão local. Tendo a bacia hidrográfica 
como unidade de planejamento, ordenamento e gestão do território.

2. O que são serviços ambientais

Serviços ecossistêmicos ou ambientais podem ser definidos como sendo os serviços prestados pelos 
ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, na sustentação e preenchimento das condições para a 
permanência da vida humana na Terra (DAILY, 1997). A ANA adota a conceituação do MEA.

A partir da iniciativa das Nações Unidas conhecida por Millennium Ecosystem Assessment (MEA)1, quando 
um esforço realizado por uma rede de centenas de cientistas entre 2002/2005, foram sistematizadas as informações 
relativas aos serviços ecossistêmicos e sua contribuição para a vida e o bem-estar humano, demonstrando o fato de 
que a comunidade internacional reconhece a necessidade e a urgência de se tomarem medidas inovadoras no sen-
tido de proteger os ecossistemas, equilibrando a sua preservação com os objetivos de desenvolvimento econômico. 
Consagrou-se o conceito, a classificação, os critérios de medição, estimulando os modelos ecológico-econômicos 
para fundamentar técnica e cientificamente a formação dos mercados de serviços prestados pelos ecossistemas.

O MEA classificou os Serviços Ecossistêmicos em quatro categorias: 

• Serviços de Produção: produtos obtidos dos ecossistemas: alimentos, água doce, fibras, produtos 
químicos, madeira;

• Serviços de Regulação: benefícios obtidos da regulação de processos ecossistêmicos: controle do 
clima, polinização, controle de doenças e pragas;

• Serviços Culturais: benefícios intangíveis obtidos dos ecossistemas: religiosos, culturais, sociais, 
patrimoniais, paisagísticos;

• Serviços de Suporte: serviços necessários para a produção de todos os outros serviços ecossistê-
micos: ciclagem de nutrientes, formação do solo, produção primária.

A síntese do Relatório da Millennium Ecosystem Assessment foi publicada no documento Ecosystems 
and Human Well-being2 em 2005.

1 http://www.millenniumassessment.org/en/index.html. Acessado em 16/7/2016.
2 Disponível em: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf. Acessado em 16/7/2016.
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3. Conceito de pagamento por serviços ambientais (PSA)

Há inúmeras definições para o PSA, uma delas é amplamente usada e o define como “uma transação 
voluntária, na qual um serviço ambiental bem-definido, ou um uso da terra que possa assegurar este serviço, 
é adquirido por, pelo menos, um comprador de, no mínimo, um provedor, sob a condição de que ele garanta 
a provisão do serviço (condicionalidade) ” (WUNDER, 2005). Esta definição é a que vem sendo adotada, por 
exemplo, em documentos oficiais do Ministério do Meio Ambiente (GUEDES e SEEHUSEN, 2011).

Em outras palavras, os sistemas de PSA consistem em transferências financeiras de beneficiários de serviços 
ambientais para os que adotam práticas as quais resultam na conservação da natureza e ao consequente forneci-
mento desses serviços. Esse sistema é implantado quando aqueles que se beneficiam de algum serviço ambiental 
gerado por certa área realizam pagamentos para o proprietário ou gestor da área em questão. Ou seja, o beneficiário 
faz uma contrapartida visando ao fluxo contínuo e, em longo prazo, a uma melhoria no serviço demandado.

Na prática, trata-se de modelo que simula um mercado de serviços ambientais, em que, do lado da deman-
da aplica-se o princípio do “usuário-pagador”, e, do lado da oferta, o fornecimento do serviço em que se aplica o 
princípio do “provedor-recebedor”, fazendo com que os usuários paguem e os conservacionistas recebam.

O PSA é um instrumento econômico recente e inovador que vem atraindo atenção tanto em países 
desenvolvidos como em desenvolvimento. A inovação envolve uma complementação às políticas ambientais 
de comando e controle, lançando mão das forças de mercado visando obter maior efetividade ambiental e 
recompensando os provedores de serviços ambientais, os quais não vinham, até então, recebendo qualquer 
compensação pelo serviço prestado.

O desenvolvimento desse tipo de programa na esfera municipal pode render benefícios além do valor ao 
provedor do serviço desde o ponto de vista econômico, pois, além do impacto dos pagamentos na renda familiar 
dos proprietários que se tornam provedores, podem haver significativos benefícios associados ao próprio serviço am-
biental. Em muitos casos, problemas ambientais se tornam barreiras ao desenvolvimento local. Por exemplo, solos 
degradados resultam em redução na produtividade agrícola, prejudicam a qualidade da água causando doenças e 
problemas de saúde, além de reduzir a disponibilidade de água para o ecossistema no qual estão inseridos.

Além disso, os provedores dos serviços de bens e serviços ambientais beneficiam não somente eles 
mesmos, mas também a sociedade, seja a sociedade local, a regional ou mesmo a global.

Os beneficiários incluem, além da comunidade como um todo, os demais agentes, privados e/ou públi-
cos, que são favorecidos pelos serviços ambientais oriundos de práticas que conservam a natureza, nesta 
categoria encontram-se inclusive órgãos gestores como Comitês de Bacias Hidrográficas. Já no grupo dos 
fornecedores de serviços destacam-se os proprietários de áreas onde o uso do solo (por não obedecer às 
melhores práticas) debilita a geração dos serviços, mas onde uma mudança nas práticas correntes pode alterar 
esse quadro e, assim, fortalecer a oferta desses serviços. Por exemplo: locais onde as matas ciliares foram 
degradadas e devem ser restauradas. O PSA aparece como uma forma de agregar valor aos serviços gerados, 
tornando a oferta de serviços ambientais parte da decisão estratégica dos agentes, pois os usuários terão um 
incentivo direto para tornar suas práticas mais sustentáveis.

4. PSA: marco legal no Brasil

Segundo estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) e pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) em 2012, foram identificadas 28 iniciativas legislativas sobre o tema PSA. Oito 
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delas estão no âmbito federal: duas leis, dois decretos e quatro projetos de lei (PLs); e vinte no âmbito estadual 
(14 leis e seis decretos). Os Estados abrangidos por estas iniciativas são: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná (FGV, Belém, PA: IMAZON; GVCes, 2012.).O tema 
é de interesse nacional, tanto é que Estados e Municípios no Brasil inteiro estão discutindo o assunto.

Embora as movimentações regulatórias que envolvem o PSA venham avançando, elas são, na verdade, 
bastante frágeis e limitadas. Aguarda-se o marco regulatório por lei federal que está em discussão na Câmara 
dos Deputados por meio do PL nº 792/2007.

Além das iniciativas citadas, o Novo Código Florestal (Lei nº 12.727/2012) aborda o “Programa de Apoio 
e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente” (art. 41), introduzindo como opção a implantação 
de mecanismo de PSA visando compensar os proprietários pelo custo de cumprir com as exigências da lei.3 
Ainda no plano federal, a Agência Nacional de Águas, considerando que a Lei nº 9.433/2007, conhecida como 
a Lei das Águas, permite a cobrança pela água, e os demais instrumentos de gestão inclusive a constituição 
do Comitê de Bacia propiciam segurança jurídica que não impede o uso de um instrumento voluntario como 
é o PSA, resolveu se antecipar e lançou o Programa Produtor de Água (PPA). Os principais executantes do 
Programa da ANA têm sido os Municípios.

Não é por acaso que a experiência mais bem-sucedida em PSA no Brasil seja o Projeto Conservador de 
Água executado pelo Município de Extrema-MG. Este projeto está baseado no Programa Produtor de Água da 
ANA adaptado às peculiaridades do Município executor.

Na Amazônia tem-se no Estado do Acre a Lei nº 2.308/2010, que criou o Sistema Estadual de Incentivos 
a Serviços Ambientais – SISA, o Programa de Incentivos por Serviços Ambientais – ISA Carbono e demais 
Programas de Serviços Ambientais e Produtos Ecossistêmicos.

O Projeto denominado “Conservação de Água e Solo na Bacia Hidrográfica do Riozinho do Rôla, Sub-
bacia do Rio Acre” é o primeiro do PPA da ANA na Amazônia, e a sua estratégia é promover a participação 
de produtores rurais no Programa Estadual de Certificação de Unidades Produtivas Familiares do Acre e a 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APPs. O projeto faz parte do SISA e do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos do Acre – PLERH/AC.

Em 2007, o Estado do Amazonas criou o programa Bolsa Floresta através da Lei nº 3.135/2007, que ins-
tituiu um sistema de pagamentos aos moradores de Unidades de Conservação de uso sustentável no Estado4. 
Em 2015, o Estado instituiu a Lei nº 4.266/2015 que define a Política Estadual de Serviços Ambientais, o 
Sistema de Gestão de Serviços Ambientais e o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais.

5. Produtor de Água: programa integrador para PSA

5.1 Programa âncora

Um dos objetivos perseguidos pelo Ministério do Meio Ambiente é a articulação entre políticas públicas 
existentes com novos instrumentos que tornem efetiva a gestão integrada dos recursos hídricos, articulando a 

3 “[a]s atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito são elegíveis para quais-
quer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais 
de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa (art. 41, parágrafo 4º).
4 Este programa é atualmente administrado pela Fundação Amazonas Sustentável, uma ONG, com contribuições de diversas fontes, 
inclusive do Fundo Amazônia e do Governo do Estado. Ver conteúdo em http://fas-amazonas.org/. Acesso em 17/7/2016.
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gestão das águas com as florestas, biodiversidade, uso do solo, assentamentos humanos e clima, cuja gover-
nança seja compartilhada pelos Governos, usuários da água e sociedade civil.

O PPA5 de fato torna-se uma resposta efetiva para a consecução destes objetivos do MMA. Constitui-
se em programa âncora para aglutinar a formação de um mercado de diversos serviços ambientais. Além de 
recuperar nascentes e matas ciliares, restaura e protege os solos, e recompõe mata e refloresta. O PPA, ainda 
que gere algum benefício individual, tem como principal objetivo a execução de ações que alterem, de modo 
benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão das bacias hidrográficas, e tem os 
seguintes objetivos: 

• difundir e discutir o “mercado” de serviços ambientais, explicitando os produtos ecossistêmicos ge-
rados pela ação antrópica (serviços ambientais) sobre bacias hidrográficas;

• aumentar a oferta de água nas bacias hidrográficas, por meio da adequada alimentação do lençol 
freático, a ser obtida com o uso de práticas mecânicas e vegetativas que aumentem a infiltração de 
água no solo;

• reduzir os níveis de poluição difusa rural em bacias hidrográficas estratégicas para o país, principal-
mente aqueles decorrentes dos processos de erosão, sedimentação e eutrofização;

• difundir o conceito de manejo integrado do solo, das florestas e da água através da conscientização 
e do incentivo à implantação de práticas e manejos conservacionistas e da preservação e recupera-
ção de florestas nativas;

• garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos manejos e práticas implantadas, por 
meio de incentivos financeiros aos agentes selecionados. (Fonte: ANA, 2016)

O Programa Produtor de Água tem a vantagem de agregar como parte do mesmo projeto a presta-
ção de vários serviços ambientais além daqueles intrinsecamente propiciados pela própria água. No caso da 
Amazônia este fato ganha maior importância considerando a vulnerabilidade de suas florestas e solos.

Recomenda-se aos Municípios a adoção do PPA como instrumento que permita a estruturação de um 
mercado de serviços ambientais (PSA), na escala municipal. Esta recomendação se justifica pelas seguintes 
razões: o fato de o PPA ser o único programa de PSA em nível nacional estruturado e amparado pelo Governo 
Federal, sua natureza ampla, modelo de negócio definido, método de cálculo de pagamento, certificação e 
auditagem, treinamento para as equipes municipais e sua credibilidade junto aos investidores. Por estes mo-
tivos, inclusive, ampliam-se as oportunidades de financiamento. O Programa Produtor de Água é compatível 
com os modelos estaduais e municipais que estão surgindo, especialmente no Acre e Amazonas, conforme 
mencionado na última seção.

Para participar do PPA, o Município primeiro elabora uma proposta para responder aos Editais da Agência 
Nacional de Águas. Ao se preparar para esta participação, o Município poderia iniciar estudos complementares 
que permitam o enquadramento do programa local nas chamadas de financiamento do Fundo Amazônia e do 
Fundo Clima. No Fundo Amazônia o projeto “Olhos d’ Água da Amazônia” do Município de Alta Floresta-MT6 
serve de exemplo. Nos projetos encaminhados ao Fundo Clima, o PPA poderia se enquadrar nos componentes 
voltados para Cidades Sustentáveis, Florestas Nativas e Gestão e Serviços de Carbono. 

Ao tratar da viabilidade do componente PSA-Floresta, nos estudos de viabilidade do PPA, é recomen-
dável se referir aos estudos coordenados por Sven Wunder para o Ministério do Meio Ambiente, titulado 

5 http://produtordeagua.ana.gov.br/Principal.aspx. Acesso em 17/7/2016.
6 http://www.podam.com.br/. Acesso em 17/7/2016.
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Pagamento por Serviços Ambientais: Perspectivas para a Amazônia Legal, com a devida atenção ao item 
“Áreas Prioritárias para PSA na Amazônia Legal”. (WUNDER, 2009: 84).

Tal estudo traz um conjunto de mapas7 georreferenciados da Amazônia Legal que será de grande utili-
dade para os estudos de viabilidade dos projetos de PSA-Floresta que acrescentarem os serviços ligados a 
fixação de carbono. Em 2016, foi publicado também pelo MMA, o estudo de Carlos Young (2016), identificando 
a incidência e prioridade para investimentos em serviços ambientais municipais no país.8

5.2 Bacias estratégicas em Municípios estratégicos

Ao considerar o PPA no contexto amazônico, está se tratando das potencialidades dos ecossistemas 
que compõem a maior floresta tropical do mundo, tão extensa quanto vulnerável e sujeita a riscos crescentes, 
causados não somente pelo desmatamento, ou pela pecuária extensiva, mas também pela mineração, apro-
veitamentos hidrelétricos, e as mais variadas obras de infraestrutura. Quando tratamos de potencial estamos 
na prática tratando das potencialidades de oferta de um mercado para serviços ambientais. As maiores po-
tencialidades para o PSA não devem ser comemoradas, pelo contrário, há potencialidade para o PSA quanto 
maior for o comprometimento dos ecossistemas.

O Governo Federal, pelo Decreto nº 6.321/2007, estabeleceu uma série de ações para prevenir, moni-
torar e controlar o desmatamento ilegal no bioma Amazônia. Dentre tais ações, está a “Lista de Municípios 
Prioritários”, assim chamada por serem estes Municípios priorizados nas medidas de integração e aperfeiçoa-
mento das ações de monitoramento e controle de órgãos federais, o ordenamento fundiário e territorial e o 
incentivo a atividades econômicas ambientalmente sustentáveis. Em princípio são estes os Municípios com 
maior mercado para pagamento de serviços ambientais.

Considerando que nestes mesmos Municípios prioritários localiza-se a maior parte dos assentamentos 
do INCRA, que representam os principais possíveis candidatos ao PPA, o estratégico é priorizar os Municípios 
do Arco do Desmatamento. 

5.3 Bacias enquadráveis no programa

Para se tornarem elegíveis no Programa, as bacias hidrográficas deverão atender aos seguintes critérios:

1. ter os instrumentos de gestão, previstos na Lei nº 9.443/1997, implementados;

2. propor ações de mitigação dos impactos identificados nos Plano de Recursos Hídricos, decorrentes 
de problemas de poluição difusa de origem rural, erosão e déficit de cobertura vegetal em APPs;

3. ser um manancial de abastecimento de água para uso urbano ou industrial9.

7 Desatacam-se os Mapas: 2- Conteúdo de Carbono na Vegetação Florestal presente na Amazônia Legal; 4- Desmatamento Histórico 
e Cenário de Desmatamento entre 2007-2050; 5- Potencial de Adicionalidade para Redução de Emissões do Desmatamento e da 
Degradação (REDD) 2007-2050; 6- Custo Médio de Oportunidade do Desmatamento evitado nos Municípios das Amazônia Legal; 9- 
Situação Fundiária nas Áreas com Adicionalidade de Fato; 10- Competitividade e Área de Prioridade para PSA e 11- Competitividade 
e Áreas de Prioridade para PSA de Conservação. (WUNDER, MMA, p. 107-130, 2009).
8 Veja discussão em: http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/zerar-desmatamento-no-brasil-pode-custar-r-5-bi-ao-a-
no-ate-2030/. Acesso em 17/7/2016.
9 Consultar: Atlas Brasil: ANA, 2010.
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Ter um número mínimo de produtores rurais interessados que possa viabilizar a aplicação do Programa. 
Caberá ao Comitê de Bacias identificar e hierarquizar as sub-bacias prioritárias no âmbito de sua jurisdição 
com base neste e em outros critérios. As bacias, banhadas pelos sete grandes rios da Amazônia (Tocantins, 
Araguaia, Xingu, Tapajós, Madeira, Purus e Juruá), merecem atenção especial. 

“As maiores áreas desflorestadas estão nas bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingu, destacando-se os 
mais de 120 mil km² já devastados na primeira delas”.(TRANCOSO, et al., 2007: 30).

5.4 Diagnóstico da bacia hidrográfica e dos ecossistemas 

O diagnóstico da bacia hidrográfica, realizado pelo Comitê ou Agência da bacia onde será implantado o 
Programa constitui o passo inicial para a sua implantação. Caso não tenha sido realizado, a Prefeitura deverá 
agilizar a realização do diagnóstico, contando com o estudo de viabilidade técnico e econômico para a im-
plantação do Programa. Recomenda-se nesta etapa consultar o ZEE (Zoneamento Ecológico-Econômico) do 
Estado, e o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Embora alguns Estados já tenham implantado o ZEE, outros 
ainda carecem da sua homologação. A situação do ZEE em cada Estado deve ser consultada10.

5.5 Etapas para a montagem de um programa produtor de água (PPA)

O Manual Operativo da ANA identifica os passos que devem ser seguidos para implantar o PPA em nível 
local, em 17 ações (ANA, 2012), iniciando-se com a priorização de bacias conforme descrito no item 5.4, e ter-
minando com o pagamento efetivo dos provedores e a validação da metodologia adotada para sua implantação 
e monitoramento dos benefícios gerados. Em muitas etapas, é essencial a participação ativa dos beneficiários 
dos serviços ambientais a serem proferidos junto com os seus provedores para obter um resultado exequível 
e de acordo com as expectativas e preocupações dos atores locais.

6. A construção da carteira de projetos do PPA

A “carteira de projetos” é fundamental à efetivação do PPA local. Ela constitui o mecanismo através da 
qual os provedores vão poder ofertar os serviços ambientais aos beneficiários. Os projetos de cada provedor 
serão selecionados mediante processo licitatório, cujo Edital11 deve ser elaborado (segundo padrões estabe-
lecidos pela ANA) e cujos critérios priorizarão aqueles que aportem maiores benefícios ambientais ao menor 
custo, ou seja, que alterem de modo significativo a qualidade da água da bacia, promovam a redução da 
erosão, conservação do solo, recomposição florestal, proteção da biodiversidade e conservação dos estoques 
de carbono. Os projetos selecionados devem ser contratados, sendo estabelecido no contrato as parcelas de 
pagamento do incentivo de acordo com o projeto aprovado. Os proprietários, produtores de serviços ambien-
tais, poderão receber simultaneamente pelos serviços de conservação do solo, implantação de florestas e pela 
preservação de remanescentes florestais.

Os produtores rurais das bacias previamente selecionadas poderão se habilitar ao programa, cujo proce-
dimento a seguir é detalhado no exemplo de um edital para Licitação dos Projetos (ANA, 2012).

10 Ver sitio ZEE. MMA.
11 Ver Anexo “C” Edital para Licitação dos Projetos, em ANA 2012.
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7. O modelo de remuneração do PPA

O modelo de remuneração dos provedores é definido no Edital da ANA, pelo qual o Município foi sele-
cionado. O cálculo da remuneração é feito com base no projeto de abatimento da erosão para a propriedade e 
melhoria da cobertura vegetal, indicando as condições atuais, as metas pretendidas e os respectivos parâme-
tros de abatimento, bem como seu orçamento e cronograma de implementação; aprovados a documentação e 
o projeto, a comissão de licitação habilitará o candidato e estabelecerá o Índice de Eficiência de Abatimento de 
Erosão (P.A.E.) proposto, para estabelecer o valor de pagamento unitário, de acordo com o Valor de Referência 
do Programa (VRE/ANA), assim como definirá o valor do pagamento unitário das áreas florestadas, tanto para 
recuperação de APP como das APP-Ripárias. Portanto temos duas fontes de remuneração.

O pagamento ao participante do PPA será proporcional aos benefícios ambientais gerados pelas práticas 
ou formas de manejo implantados na propriedade, no que diz respeito ao abatimento de sedimentação aos 
corpos d’água da bacia. Para fins de mensuração do abatimento da sedimentação e do respectivo pagamento 
foi criado o índice PAE, que consiste na percentagem de abatimento de erosão proporcionada pela prática 
adotada. Assim, a seguinte relação pode ser obtida: 

P.A.E. (%) = 100 (1– ø1 / ø0)  [eq 1]

Nesta equação, ø0 denota o fator de risco de erosão proporcionado pelo uso e manejo atual e ø1 é o 
fator de risco de erosão proposto com o projeto, estes últimos tabelados. No caso da estimativa do Percentual 
de Abatimento de Erosão (PAE)12 em uma propriedade individual, estimam-se os valores de ø antes e depois 
da aplicação da prática e, em seguida, aplica-se a equação [eq 1]. A segunda fonte de remuneração será por 
áreas vegetadas13. Tendo em consideração a importância das florestas na região de cabeceira e matas ciliares 
e a relação entre a existência dessas florestas e a qualidade da água e a regulação do fluxo hidrológico, o PPA 
prevê o pagamento de incentivos aos produtores rurais que mantêm áreas florestadas ou que se disponham a 
liberar parte de sua área para a recuperação de áreas de preservação permanente – APPs. Os valores a serem 
aplicados, tanto em APP, com florestas novas ou a serem implantadas, são tabelados pela ANA e fornecidos 
pelo programa. Para as propriedades rurais que não apresentem déficits em suas APPs, a remuneração se 
dará pelo valor máximo por valores também tabelados. Em todo caso, o pagamento se dará por hectare de 
floresta e dependerá do nível de conservação das mesmas14. É recomendável que os programas e seus pro-
jetos se qualifiquem para atender as exigências do mercado de carbono. No entanto, considerando as atuais 
condições do mercado de carbono, é na Bacia Hidrográfica que se somam as condições mais viáveis para a 
implantação de Projetos PSA, com a participação dos Municípios, preferencialmente através de consórcios 
de Municípios pertencentes à mesma bacia hidrográfica. Esta convicção é reforçada ao considerarmos que:

“atualmente não há demanda internacional suficiente para implementar PSA em larga escala na Amazônia [...] os 
passos iniciais podem e devem ser dados em pequena escala, na medida em que atuais e novas experiências 
pioneiras venham gradualmente a revelar informações valiosas para afinar o desenho de uma estratégia PSA na 
Amazônia brasileira e demonstrar sua efetividade” (WUNDER, et al. 2009: 90).

É por esta e outras razões que o PPA se converte em uma solução.

12 Ver Anexo A – Estimativa do Percentual de Abatimento de Erosão (P.A.E.), em ANA. 2012.
13 Ver Anexo B – Remuneração das Áreas Vegetadas, em ANA. 2012.
14 Para maior detalhe consultar o Modelo Operacional do Programa Produtor de Água (ANA, 2012).
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Box 1 – Consórcio Nascentes do Pantanal15

8. Financiamento do programa

8.1 Com que fontes contar?

Há varias possíveis fontes de recursos para o programa. Na sequência indicamos algumas possibili-
dades, porém o ideal é que se origine de fontes privadas e de preferência dos que demandam diretamente 
pelos serviços que serão prestados. No entanto, sendo realista, há pouquíssimos casos em que os usuários 
de recursos hídricos têm se tornado “pagadores” de serviços ambientais. Em geral, é necessário que haja a 
intervenção do Poder Público local para que este se efetue.

Seguem algumas possíveis fontes:

• Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

• Empresas de saneamento, geração de energia elétrica e usuários (fundos oriundos da compensação 
pela geração hidrelétrica, por exemplo).

• Fundos Estaduais de Recursos Hídricos.

• Fundo Nacional de Meio Ambiente, Amazônia e Fundo Clima.

• Orçamento Geral da União.

• Orçamento de Estados, Municípios e Comitês de Bacias.

• Compensação financeira por parte de usuários beneficiados.

• Organismos Internacionais (ONGs, GEF, BIRD etc.).

• Financiamento de bancos de investimento oficiais (Banco do Brasil e BNDES).

• ICMS Verde.

8.2 Como criar e gerir o fundo de água?

O fundo de água tem se tornado um instrumento fundamental para a execução do PPA. O referido fundo 
poderá ficar a cargo da Prefeitura, ou do Comitê de Bacia ou de ambos, se for o caso.

15 O consórcio é fruto do Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal. Localiza-se na Amazônia Legal.

A formação de Consórcios Municipais por bacias hidrográficas para ganhar escala adequada e 
reduzir custos é uma alternativa a ser sempre considerada. Um caso exemplar são os Municípios mato-
grossenses de Tangará da Serra e Mirassol d’Oeste, integrantes do ”Pacto em Defesa das Cabeceiras 
do Pantanal”, que foram selecionados pela Agência Nacional de Águas (ANA) para receberem recursos 
financeiros destinados à implantação de projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Os 
produtores dos dois Municípios serão remunerados financeiramente pela proteção das nascentes e 
dos recursos hídricos locais, e pela implementação de boas práticas agropecuárias e do manejo e uso 
do solo. Tangará da Serra e Mirassol d’Oeste, fazem parte do Consórcio Nascentes do Pantanal. 
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Ao fundo caberá: 

i. receber e administrar os recursos destinados à Conta do Programa, observando as orientações 
legais e normativas pertinentes;

ii. efetuar a liberação das parcelas referentes ao programa, mediante notificação emitida por entidade 
devidamente credenciada;

iii. prestar contas da movimentação financeira da conta, por intermédio de relatórios periódicos ou sem-
pre que solicitado;

iv. fornecer, periodicamente, os demonstrativos contábeis da conta com os destaques dos depósitos rea-
lizados, dos rendimentos, da capitalização dos rendimentos e dos resgates efetuados por sua ordem.

Um exemplo de sucesso e que tem sido citado como referência, é o Fundo Municipal para Pagamentos 
por Serviços Ambientais de Extrema-MG, instituído pela Lei Municipal nº 2.482/2009. Ver conteúdo disponível 
no site do Fundo.

8.3 A unidade gestora do programa

A unidade gestora é um ente jurídico próprio diferenciado que administra o programa como um todo, 
integrando oferta e demanda e as atividades técnicas e de extensão rural, as relações com o Comitê de Bacia 
e com o(s) Executivo(s) municipais e com a entidade certificadora e por fim o Fundo Financeiro do Programa.

9. Conclusões: a importância da liderança do Município

A municipalização da gestão ambiental é apontada como um passo evolutivo importante na gestão am-
biental descentralizada e na institucionalização da participação popular, aspectos consagrados em 1988 pela 
Constituição Federal, mas previstos desde 1981, com a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 
Ordinária nº 6.938/1981). Em nível local, a autoridade e o poder de decisão estão próximos da população, e 
conhecem melhor seus interesses e problemas cotidianos, facilitando uma maior participação da sociedade no 
equacionamento e solução dos problemas ambientais. Hoje: 

“o Município torna-se local privilegiado para o tratamento da problemática socioambiental que afeta diretamente 
a sociedade em seu dia a dia, tornando possível que os Governos locais encontrem, em conjunto com a socieda-
de, caminhos saudáveis para seu crescimento, superando o discurso tradicional de progresso a qualquer preço”. 
(ÁVILA e MALHEIROS, p. 34. 2012).

O uso da Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento e gestão do território, integra espacialmente 
as políticas ambientais na escala municipal.

O Município, no caso do PPA, tem desempenhado papel decisivo, sendo da sua competência:

i. desenvolver legislação voltada à criação de incentivos para os produtores rurais que prestam servi-
ços ambientais;

ii. propor, anualmente, no Orçamento Geral do Município, a consignação dos recursos necessários à 
execução do programa;

Construindo mecanismos de pagamentos por serviços ambientais (PSA) nos Municípios da AmazôniaConstruindo mecanismos de pagamentos por serviços ambientais (PSA) nos Municípios da Amazônia



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável66

iii. apoiar a elaboração dos projetos das propriedades rurais que aderirem ao programa;

iv. planejar a readequação das estradas vicinais que cortam a bacia proposta, identificando aquelas 
que forem fonte de sedimento para os mananciais, e readequá-las, por meio da implementação de 
projeto apropriado;

v. desenvolver, por meio da empresa de saneamento que faz uso do manancial da bacia selecionada, 
campanhas de monitoramento da quantidade e da qualidade da água bruta captada, desde o início 
do programa até cinco anos depois de seu término, mantendo o registro dos mesmos e disponibili-
zando-os quando solicitados;

vi. desenvolver programa de educação ambiental voltado ao controle da poluição difusa rural e à prote-
ção de mananciais;

vii. acompanhar a implantação dos projetos em suas fases críticas, de acordo com cronograma previa-
mente definido;

viii. divulgar o Programa no âmbito do Município.

Por fim, o Programa Produtor de Água da ANA tem um sistema de treinamento e capacitação direcionado 
à gestão municipal de recursos hídricos amplo e gratuito16.

16 http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=12978. Acesso em 17/7/2016.
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Nota técnica

As características dos sistemas agroflorestais (SAFs) 
na Amazônia são apresentadas, com foco na cafeicultura em 
Apuí (AM). Os SAFs diversificados fortalecem a resiliência 
socioambiental, propiciando menor dependência a insumos 
externos. Também geram renda familiar e contribuem na mi-
tigação climática. Aliada à organização social para a comer-
cialização dos produtos, a implantação dos SAFs permite 
consolidar cadeias de valor sustentáveis. Existe financiamento 
público e assistência técnica rural aos SAFs da produção fami-
liar. Em Apuí, a compostagem, a adubação foliar orgânica e o 
sombreamento por árvores nativas permitiram boa produtivida-
de e a provisão de renda, alimentos e serviços adicionais, tais 
como madeira, frutas, castanhas e forragem.

Resumo

Construindo mecanismos de pagamentos por serviços ambientais (PSA) nos Municípios da Amazônia



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável70

1. Introdução

Esta nota técnica tem por finalidade apresentar as características da produção agroflorestal na Amazônia, 
seus aspectos ambientais, econômicos e sociais, com foco especial para a cafeicultura. O documento busca 
esclarecer aos gestores públicos sobre a importância de uma agricultura de base agroecológica como alterna-
tiva aos modelos convencionais de produção para o desenvolvimento rural sustentável.

A preservação do meio ambiente deve ser entendida como essencial para a manutenção deste tipo de 
atividade no campo que, aliada à organização social para a comercialização dos produtos, pode promover a 
consolidação de cadeias de valor sustentáveis.

No âmbito do programa de Qualificação da Gestão Ambiental dos Municípios do Bioma Amazônia foram 
abordadas técnicas para a implantação e manejo dos sistemas agroflorestais, bem como suas potencialidades 
para produzir e gerar renda a partir do uso racional dos recursos naturais. Dessa maneira são apresentadas 
as práticas utilizadas em sistemas agroflorestais (SAFs) que promovem maior diversidade e produção nos 
agroecossistemas, aumentando, assim, a resiliência agroecológica, ou seja, a capacidade de resposta às 
perturbações sem perdas severas na sua funcionalidade1.

Com a assistência técnica especializada e a partir da troca de conhecimentos e experiências, um grupo 
de produtores no sul do Amazonas tem se destacado com a produção de café em sistema agroflorestal. Sendo 
assim, esta nota técnica apresenta também a experiência desses produtores no Município de Apuí (AM).

2. Sistemas agroflorestais na Amazônia brasileira: 
políticas e legislação envolvidas

O Decreto nº 7.794/2012, por meio da agroecologia, reúne as políticas que tratam do uso de sistemas 
agroflorestais, quando firma o compromisso de:

“integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutores da transição agroecológica, da produção or-
gânica e de base agroecológica, como contribuição para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da 
população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis.”

No âmbito desse decreto foi instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(PNAPO) e construído o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO). Através do 
PLANAPO visa-se à criação de um instrumento de consolidação de políticas públicas que estimulem e au-
xiliem a construção de melhores condições no meio rural por meio de práticas sustentáveis, dentre elas a 
produção em sistemas agroflorestais.

Agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais podem ob-
ter financiamento de custeio e investimento para a produção agroflorestal por meio do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), e por meio do Plano Agrícola e Pecuário, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). As linhas de créditos mais utilizadas para esta finalidade são:

1 ALTIERI; FUNES-MONZOTE; PETERSEN, 2012.
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Sistemas agroflorestais e a produção de café agroflorestal na Amazônia

a) Pronaf – Agroecologia.

b) Pronaf – Eco.

c) Pronaf – Floresta.

A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) é o principal documento exigido para se ter acesso ao crédito 
Pronaf. No entanto, em muitos casos, há disponibilidade de recursos, mas a falta de documentação legal do 
imóvel inviabiliza o acesso ao crédito.

No caso da Amazônia, a ocupação desordenada da região ainda é um problema para a regularização fun-
diária, fato que dificulta a obtenção da DAP por parte dos agricultores e, naturalmente, limita o acesso ao crédito.

Em 2009, o Governo Federal lançou o programa Terra Legal com o objetivo de acelerar a regularização 
de até 300 mil ocupações informais em terras públicas na Amazônia Legal. Para isso o programa previa emitir 
títulos de terra em até 60 dias por meio de cinco fases principais: cadastramento de posses, georreferencia-
mento, vistoria, titulação e monitoramento pós-titulação. Porém, em dois anos foram emitidos apenas 611 títu-
los, sendo 54% dos títulos e 81% da área no Pará, seguido de Rondônia com 20% dos títulos em 9% da área2.

Em dezembro de 2010 foi publicado o Decreto n° 7.390 que instituiu o Plano Setorial de Mitigação e de 
Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 
Agricultura (Plano ABC). Esse plano tem por objetivo integrar as ações do Governo Federal, do setor produ-
tivo e da sociedade civil, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa causada por atividades agrícolas e 
pecuárias. Conta com uma linha de crédito por intermédio do Programa ABC para implantação, manutenção 
e manejo de sistemas agroflorestais. É importante ressaltar que esse programa visa a uma interação com a 
política setorial de redução do desmatamento na Amazônia, por meio do Plano de Ação para Prevenção e 
Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

O Programa Bolsa Verde também beneficia famílias que realizam atividades de conservação ambiental 
e o uso sustentável dos recursos naturais, dentre elas atividades de extrativismo em sistemas agroflorestais. 
Nesse caso, as famílias beneficiadas precisam ser classificadas como de extrema pobreza. O programa re-
presenta um passo importante na direção de reconhecer e compensar comunidades tradicionais e agricultores 
familiares pelos serviços ambientais que prestam à sociedade.

Com o novo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, houve uma renovação na legislação ambiental bra-
sileira ao estabelecer os princípios normativos para a proteção, o uso e a conservação da vegetação nativa. 
Por meio dessa lei, foi instituído o Cadastro Ambiental Rural (CAR), tornando-o obrigatório para todos os 
imóveis rurais. Com a implantação do cadastro pretende-se criar uma ferramenta de ordenamento territorial e 
prevenção e/ou controle do desmatamento. O CAR também é um instrumento coadjuvante importante para a 
regularização fundiária na região da Amazônia. Segundo o novo Código Florestal, dependendo da legislação 
estadual, também é permitido o uso de SAFs para recuperação do passivo ambiental3.

3. Sistemas agroflorestais na Amazônia:  
práticas e desenvolvimento

A experiência agroflorestal na Amazônia remete a práticas seculares e ao conhecimento acumulado 
pelas populações tradicionais. Os castanhais dos indígenas, os açaizais dos caboclos e os quintais agroflores-

2 BRITO e BARRETO, 2011.
3 MARTINS e RANIERI, 2014.
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tais dos ribeirinhos já apresentam há anos os princípios básicos da produção agroflorestal na região4. Porém, 
grande extensão destas áreas foi desmatada e ocupada por pastagens. Os SAFs no Brasil ocupam hoje uma 
pequena parcela das terras cultivadas na Amazônia.

Experiências mais antigas com SAFs nos Estados do Pará5, Rondônia6 e Acre7 mostram resultados satis-
fatórios para a agricultura familiar. Algumas iniciativas em sistemas de produção diversificados com cupuaçu, 
cacau, pupunha, açaí, pimenta-do-reino, dentre outros, aliados a uma organização social na forma de coope-
rativas como o projeto Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado (RECA) e a Cooperativa Agrícola 
Mista de Tomé-Açu (CAMTA) são hoje referências para novos modelos na região da Amazônia. No Estado do 
Amazonas algumas experiências com SAFs em assentamentos rurais, em terras indígenas e em comunidades 
ribeirinhas também estão contribuindo para a permanência das pessoas no campo, produzindo alimentos para 
a subsistência e para o desenvolvimento local.

Dentre os benefícios relacionados quando se adota a produção agroflorestal pode-se destacar a diversifica-
ção da produção, menor dependência de insumos externos e maior oportunidade de geração de renda familiar8. 
Os SAFs também representam uma alternativa aos modelos extensivos de produção agropecuária na Amazônia, 
promovendo serviços ecossistêmicos importantes para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas9.

Existe uma diversidade de combinações de espécies e formas de plantio que podem ser utilizadas para 
a implantação e manejo destas áreas. De modo geral, as espécies são selecionadas de acordo com a função 
desempenhada e com o espaço e estrato ocupados no sistema. A função pode ser tanto ecológica quanto 
cultural e econômica, enquanto o espaço ou estrato pode ser definido em relação ao porte das espécies. Os 
estratos são geralmente categorizados em: herbáceo, arbustivo, intermediário e superior.

Para a implantação não se utiliza a prática de queima da vegetação nativa. Recomenda-se utilizar uma 
área de vegetação secundária, fazer o corte e a repicagem da vegetação visando ao acúmulo de matéria orgâ-
nica em cobertura no solo. Essa prática conserva a biota do solo, protege contra erosão e reduz a dominância 
de plantas espontâneas como as gramíneas. Quando, após o corte e a repicagem, a cobertura é muito espessa 
é possível semear leguminosas herbáceas para acelerar o processo de decomposição e o plantio do SAF é 
feito no ano seguinte. Após essa etapa é realizado o enleiramento colocando os troncos e galhos maiores na 
parte externa da leira e o restante no interior onde as espécies serão plantadas.

Em áreas de pastagens é recomendado o isolamento para favorecer a regeneração natural durante um 
ou dois anos anteriores à implantação. É possível também fazer o preparo de solo com gradagem e plantio em 
sulcos ou covas, mas é necessário muito cuidado para que as gramíneas não voltem a ocupar a área de forma 
a impedir o crescimento das plantas de interesse.

Nos primeiros anos de cultivo, normalmente aproveita-se para fazer roças com culturas temporárias. 
Sendo assim, é possível produzir banana, abacaxi, mandioca, milho, feijão, abóbora entre outras culturas de 
ciclo curto. As espécies arbóreas são introduzidas, no mesmo momento, na forma de muvuca (mistura de 
sementes) ou pelo plantio de mudas. Em ambos os casos, o controle das plantas espontâneas e o manejo da 
cobertura viva e morta do solo são fundamentais para o sucesso do sistema agroflorestal. O monitoramento 
também é essencial para manter as espécies arbóreas em crescimento e em cooperação entre elas.

4 DUBOIS, 2009.
5 HOMMA, 2004.
6 CIDIN et al., 2004.
7 PENEREIRO, 2002.
8 DAMATA et al., 2007.
9 DE MELO e MONGE, 2008.
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4. Experiência da produção de café agroflorestal  
na Amazônia

Países da Amazônia como o Peru, o Equador e a Colômbia, há anos, mostram o potencial de pro-
dução e qualidade com o cultivo de café em sistema agroflorestal10. No estabelecimento de suas lavou-
ras, eles mantiveram o sombreamento parcial característico dos sub-bosques africanos de onde o café 
(Coffea sp.) é originário.

Por outro lado, o Brasil foi o pioneiro na adaptação de tecnologias para a produção de café a pleno sol, 
visando à máxima produtividade, com elevado uso de insumos químicos. Este modelo de produção foi am-
plamente difundido por meio dos pacotes tecnológicos característicos do período conhecido como Revolução 
Verde. Atualmente o país é o maior produtor mundial de café graças às extensas áreas de cultivo a pleno sol, 
principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Na Amazônia brasileira a produção de café está 
concentrada em Rondônia que ocupa hoje o segundo lugar nacional em produção de café robusta (Coffea 
canephora), atrás apenas do Estado do Espírito Santo.

Em outras regiões no cenário amazônico, a cafeicultura é caracterizada, de maneira geral, por baixa 
produção e produtividade. A falta de tecnologias alternativas e investimentos voltados para infraestrutura, 
logística e assistência técnica especializada dificulta ainda mais o cultivo em sistemas agroflorestais. A maioria 
dos agricultores familiares possui baixa capacidade de investimento e, muitas vezes, não consegue acessar 
créditos rurais por falta de informação ou regularização fundiária.

Essa realidade desmotiva o agricultor familiar que acaba abandonando a cafeicultura para trabalhar 
com outras atividades. Porém, a produção de café agroflorestal representa uma alternativa para o desenvol-
vimento rural sustentável e para o crescimento socioeconômico a partir de uma agricultura de base ecológica. 
No Município de Apuí (AM), por exemplo, ocorre intensa pressão do desmatamento e da pecuária extensiva, 
enquanto agricultores familiares estão se beneficiando com a produção de café agroflorestal.

A cafeicultura chegou ao sul do Amazonas com migrantes originários de regiões produtoras de café, 
principalmente do sul e sudeste do Brasil. Essa colonização foi intensificada a partir da criação do Projeto de 
Assentamento Rio Juma, no ano de 1982, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

O histórico da cafeicultura no Município mostra que já houve um número bem maior de cafezais e de 
produção. A atividade foi desestimulada principalmente pela queda do preço no início do ano 2000 e, também, 
pela constante dificuldade logística da região. Além disso, a falta de alternativas para modelos com menor 
dependência de insumos químicos limitou durante anos o desenvolvimento da cafeicultura local. O histórico de 
uso da terra e o processo de corte e queima da floresta nativa resultaram também em deficiências nutricionais 
e elevada acidez dos solos que limitaram o sucesso da atividade.

Em 2012, cerca de 30 agricultores familiares, apoiados pelo Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM), iniciaram um projeto para recuperação da pro-
dutividade, melhoria da qualidade e maior valorização do café produzido em sistema agroflorestal. O 
manejo proposto consiste, basicamente, na adubação orgânica do solo e plantas, controle alternativo 
para a broca-do-café, implantação e manejo de espécies arbóreas consorciadas e secagem dos grãos 
em terreiros suspensos11.

10 JARAMILLO-BOTERO et al., 2007.
11 FIGUEIREDO et al., 2015.
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5. Práticas de manejo utilizadas para produção de café 
agroflorestal em Apuí (AM)

As práticas que serão apresentadas para o café agroflorestal podem também ser utilizadas em qualquer 
sistema agroflorestal.

5.1 Adubação orgânica de solo e planta

A camada superficial nos solos cobertos pela floresta amazônica é rica em matéria orgânica e biomassa 
microbiana que estão relacionadas à disponibilidade de nutrientes para as plantas12. A matéria orgânica é 
fundamental para melhorar a estrutura do solo, aumentar a capacidade de retenção de água e a circulação do 
ar, favorecendo o enraizamento13.

Em sistemas agroflorestais consolidados, 
a ciclagem de nutrientes, a fixação biológica de 
nitrogênio pelas leguminosas e a atividade bioló-
gica do solo são importantes para manter a fertili-
dade e a produção das culturas de interesse.

Para a implantação em áreas degradadas, com 
pouca biomassa vegetal ou em sistemas de transição 
agroecológica, o uso de composto orgânico ajuda a 
melhorar os atributos do solo. Ele é um adubo feito a 
partir da degradação de restos vegetais e animais por 
um processo chamado de compostagem.

Na compostagem, resíduos orgânicos dis-
poníveis são misturados e degradados por micror-
ganismos até que se transformem em um material 
rico em nutrientes e organismos essenciais para 
a vida do solo e das plantas.

Para adubação foliar uma prática recomenda-
da é o uso de biofertilizantes. O adubo foliar orgânico 
confere maior resistência e vigor às plantas, e pode 
ter ação repelente dependendo da composição. 
Esses fertilizantes são de rápida absorção pelas 
plantas e, por isso, é recomendado repetir a aplica-
ção no mínimo quatro vezes ao ano durante as fases 
do ciclo vegetativo do café ou das culturas de interes-
se. A produção é de baixo custo e normalmente utili-
za ingredientes que estão presentes na propriedade 
rural como: esterco, cinzas, folhas e talos de legu-
minosas, embaúba, pimenteiras, urtiga, entre outros.

12 MOREIRA e MALAVOLTA, 2004.
13 TAPIA-CORAL, LUIZÃO e WANDELLI, 1999.

Figura 1 – Pilha para a produção de composto 
orgânico
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Figura 2 – Exemplo de estrutura para produção 
do biofertilizante

Fonte: Ayub, 2003.
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com água

Material Orgânico

Botijão ou Tambor
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para não sair gás
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5.2 Adubação orgânica de solo e planta 

As plantas espontâneas que crescem nas 
entrelinhas precisam ser controladas, pois inter-
ferem no crescimento e no desenvolvimento das 
plantas de interesse, competindo por água, luz e 
nutrientes14. O manejo inadequado pode resultar 
em crescimento vegetativo lento e consequente-
mente menor produção por área. O solo exposto 
também favorece o aparecimento destas plantas 
na lavoura.

Para um manejo adequado, recomenda-se, 
principalmente na fase de implantação, o uso de 
espécies leguminosas herbáceas cultivadas nos 
espaçamentos entrelinhas, prática também co-
nhecida como adubação verde15 (Figura 3).

O cultivo destas leguminosas em competição com as plantas espontâneas, que normalmente são gramí-
neas, reduz a dominância e ainda promove a fixação biológica de nitrogênio e o aporte de biomassa ao solo.

Algumas espécies recomendadas para esta finalidade são apresentadas a seguir:

5.3 As árvores no sistema agroflorestal

O componente arbóreo nos sistemas agroflorestais apresenta uma série de benefícios para as culturas 
em geral. Entre eles podemos listar:

• promove redução nos gastos com controle de plantas indesejadas;

• viabiliza a produção orgânica com a ciclagem de nutrientes e fixação biológica de nitrogênio;

• favorece a uniformidade na maturação de grãos;

• favorece os inimigos naturais reduzindo o ataque de pragas;

• regula o microclima com menor variação térmica;

• reduz erosão do solo;

• diversifica a renda com opção para produtos madeireiros e não madeireiros.

14 RIZARDI et al., 2001.
15 ERASMO et al., 2004.

Figura 3 – Controle do mato com feijão-de-porco 
(Canavalia ensiformis) na entrelinha do cafezal
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Nome Popular Nome Científico

Crotalária Crotalaria juncea

Feijão-de-porco Canavalia ensiformis

Feijão-guando Cajanus cajan

Mata-pasto Senna reticulata

Mucuna-preta Mucuna pruriens var. utilis
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Pela experiência agroflorestal em Apuí, a escolha das espécies arbóreas pode ser baseada em três gru-
pos: espécies madeireiras, espécies extrativas ou fruteiras e espécies de serviço. Nessa região os produtores 
têm utilizado as seguintes espécies por grupo:

• Madeireiras: Jatobá (Hymenaea spp.); Itaúba (Mezilaurus synandra); Cedro (Cedrela spp.); Ipê 
(Handroanthus spp.); Mogno (Swietenia macrophylla).

• Extrativas: Andiroba (Carapa guianensis); Castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsa); Copaíba 
(Copaifera spp.); Cumaru (Dipterix odorata).

• Fruteiras: Açaí-solteiro (Euterpe precatoria), Cacau (Theobroma cacao), Graviola (Annona murica-
ta), Guaraná (Paullinia cupana).

• Serviços: Ingá (Inga spp.); Mulungu ou Poró (Erythrina spp.); Bandarra ou Paricá (Schizolobium 
amazonicum); Faveira-branca (Parkia multijuga); Angelim-vermelho (Dinizia excelsa).

O manejo das árvores em crescimento é importante para regular a entrada de luz, para realizar o aporte de 
biomassa no solo e para garantir a qualidade da madeira. Por isso, é recomendado fazer duas podas durante o 
ano, sendo uma poda mais drástica antes do período chuvoso e outra menos intensa antes do período mais seco.

No caso das espécies madeireiras, frutíferas e extrativas, a copa das árvores deve sempre estar mais alta 
que os cafeeiros. Especificamente para as madeireiras, a poda é importante para evitar a formação de troncos 
tortos e ramificados. Para as árvores leguminosas é desejado com o manejo da poda um rápido crescimento, 
abundância de ramos e alta capacidade de rebrota.

Controle alternativo para a broca-do-café (Hypothenemus hampei)

Os sistemas agroflorestais por serem ecologicamente diversificados apresentam maior resistência a danos cau-
sados por pragas e doenças16. Isso porque a semelhança com ambientes de floresta nativa aumenta o equilíbrio eco-
lógico nestes sistemas. Os insetos que são considerados pragas em 
monocultivos possuem os inimigos naturais no SAF e a diversidade 
de plantas na mesma área reduz a suscetibilidade das espécies ao 
ataque de insetos e à presença de doenças em níveis críticos.

Nota-se, porém, que a broca-do-café tem afetado direta-
mente a produção e a qualidade do grão, sendo de interesse do 
produtor reduzir ao máximo a população desse inseto. Uma prá-
tica que tem sido utilizada pelos produtores de café agroflorestal 
de Apuí é o controle alternativo com armadilhas caseiras do mo-
delo IAPAR (Figura 4)17. A armadilha contém uma isca feita com 
álcool e borra de café que atrai as brocas já acasaladas. Além 
da captura e morte da broca, as armadilhas também possibilitam 
o monitoramento dos picos populacionais da praga.

Este tipo de controle tem apresentado alta eficiência na 
região, além do baixo custo e da praticidade no controle. No 
total são colocadas 25 armadilhas por hectare que ficam cons-
tantemente na área sendo apenas realizada a sua manutenção 
sempre que necessário.

16 VILANOVA e SILVA JUNIOR, 2009.
17 BARRERA et al., 2006.

Figura 4 – Armadilha caseira para 
controle da broca
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6. Considerações finais

As propriedades rurais de mão de obra familiar devem ser entendidas como sistemas diversificados de 
produção de alimentos e uso sustentável dos recursos naturais. Desse modo, o produtor necessita de apoio 
técnico para desenvolver os agroecossistemas que compõem o seu estabelecimento rural, para ter condições 
de garantir a soberania alimentar e econômica da família, melhorando suas condições sociais sem degradar 
o meio ambiente.

A produção agroflorestal representa um caminho promissor para o desenvolvimento rural sustentável. É 
importante que ela esteja adequada às condições locais quanto às características de clima, solos e de biodi-
versidade. A escolha das espécies deve considerar o interesse dos produtores e o conhecimento tradicional, 
para assim promover maior vínculo com a atividade. O processo de sensibilização e aprendizado deve ocorrer 
de forma participativa, de maneira que os produtores se sintam capazes de aplicar e adequar nas propriedades 
rurais os princípios básicos apresentados nesta nota.

Ao contrário dos pacotes tecnológicos, os sistemas agroflorestais não são padronizados e não seguem 
uma receita de práticas de manejo, combinações de espécies ou de aplicação de insumos. É essencial a rea-
lização de trocas de experiências e intercâmbios para servirem de referências e estímulo à experimentação. O 
acompanhamento técnico na forma de extensão rural deve valorizar os resultados e buscar entender também 
as dificuldades e limitações que possam levar ao fracasso do sistema. Uma vez bem-sucedidos, os agricultores 
passam a ter autonomia sobre a produção agroflorestal e sobre como manejar ou começar novas áreas. A 
partir de então, fica o desafio da multiplicação para outras comunidades, Municípios e regiões.
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Sistemas silvipastoris 
com pastejo rotacional: 

alternativas sustentáveis 
para a produção 

pecuária na Amazônia
Gabriel Cardoso Carrero

Nota técnica

A pecuária convencional praticada na Amazônia resul-
ta num ciclo vicioso de desmatamento, pastoreio extensivo, 
degradação e migração da pecuária. A adoção de sistemas 
silvipastoris com pastejo rotacional visa reverter a degradação 
ambiental, contribuindo para manter a fertilidade do solo, a 
ciclagem de nutrientes e a biodiversidade sem depender de 
insumos externos. Tais sistemas eliminam a queima de pas-
tagens e o uso indiscriminado de herbicidas e medicamentos 
veterinários que contribuem para os desequilíbrios ecológicos 
que aumentam a incidência de pragas e doenças. São apre-
sentadas práticas de pecuária sustentável difundidas na região 
sul do Amazonas por parceiros do setor público e privado junto 
aos produtores locais.

Resumo
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1. Introdução

O desmatamento na Amazônia está fortemente relacionado com a expansão da atividade agropecuária. 
Cerca de 80% das áreas desmatadas são ocupados por pastagens, caracterizando a atividade como a princi-
pal causa do desmatamento1, que, seguido da queima de biomassa florestal, proporciona uma produção inicial 
de forragens que não se sustenta ao longo dos anos.

A degradação das áreas com pastagem ocorre, principalmente, pelo manejo inadequado que, sem repo-
sição de nutrientes, causa a erosão dos solos. As pastagens se tornam pouco produtivas e são invadidas por 
espécies da regeneração natural. Na Amazônia Legal brasileira em 2006 foi estimado que 20% da área total 
desmatada tinham sido abandonados e estavam em processo de regeneração natural2. Se mantido o mesmo 
tipo de produção pecuária na Amazônia, mais florestas serão convertidas em pastagens que depois serão 
degradadas e abandonadas: um ciclo de retroalimentação do desmatamento.

Para quebrar este ciclo da pecuária tradicional na Amazônia, o conceito dos sistemas sustentáveis de 
produção pecuária traz uma alternativa que difere dos sistemas tradicionais que vão contra as dinâmicas 
naturais dos ecossistemas florestais tropicais3. Sistemas sustentáveis de produção pecuária, em vez de degra-
darem o ambiente, contribuem para manter a fertilidade do solo, a ciclagem de nutrientes e a biodiversidade 
sem utilizar insumos externos.

A maioria das pessoas tem o entendimento de que os bovinos se alimentam de capim apenas. Na ver-
dade, o bovino tem uma dieta flexível e desde sua domesticação é conhecido que se alimenta de diversas 
forragens e frutos, incluindo árvores como o ingá (Inga edulis) (Figura 1), a amora (Morus alba), a gliricídia 
(Gliricidia sepium) e várias outras4. Este é um fato esquecido que abre espaço em modelos de produção sil-
vipastoris, que são adequados para a realidade florestal da região, como uma boa alternativa de produzir de 
forma permanente e gerar mais renda, sem degradar o solo e ainda aumentar os impactos positivos sobre a 
conservação ambiental na Amazônia.

O objetivo central desta nota é apresentar 
os conceitos e tecnologias da pecuária sustentá-
vel como alternativa aos modelos de exploração 
convencionais da pecuária extensiva que, além 
de contribuir para o desmatamento, causam a de-
gradação ambiental.

Serão abordados os princípios gerais de sis-
temas silvipastoris com manejo rotacional para a 
produção de carne e leite, com base nos processos 
de difusão e implantação desta tecnologia na região 
sul do Amazonas. Serão descritas práticas de siste-
mas silvipastoris desenvolvidas pela ONG Instituto 
de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 
do Amazonas (IDESAM) e parceiros, como o Centro de Investigação e Ensino de Sistemas Sustentáveis de 
Pecuária (CIPAV), da Colômbia, a Via Verde Consultoria Agropecuária e os produtores rurais da região.

1 BRASIL, 2004.
2 ALMEIDA, 2008.
3 WASSENAARA et al., 2007.
4 MOSQUERA-LOSADA et al., 2004.

Figura 1 – Bovino se alimentando de folhas de ingá 
(Inga edulis) em sistema silvipastoril em Apuí
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Sistemas silvipastoris com pastejo rotacional: alternativas sustentáveis para a produção pecuária na Amazônia

2. Sistemas extensivos (tradicionais) de produção pecuária

Antes de falar dos conceitos de sistemas mais sustentáveis de pecuária na Amazônia, é preciso entender 
melhor o impacto da agropecuária na degradação dos solos. Na América Latina, por exemplo, a perda de solos 
na agropecuária convencional, com manejo inadequado sob efeito das chuvas e ventos, é equivalente a 30 
toneladas de solo por hectare/ano5. A degradação deve ser entendida não somente como simples erosão do 
solo ou perda da fertilidade, mas seu significado se estende para a deterioração de um ecossistema equilibrado 
e a perda de serviços e produtos que ele fornece. 

O manejo inadequado das pastagens na pecuária tradicional é o que causa a perda da fertilidade e 
capacidade produtiva dos solos entre nove e 11 anos6. O manejo das pastagens é o conjunto de técnicas que 
determina a forma e a intensidade de exploração das pastagens7. Devemos considerar (i) o número de animais 
utilizando a pastagem; (ii) a forma como os animais são mantidos na pastagem (contínuo ou rotacional); (iii) e 
a composição do rebanho (espécie, raça, peso etc.). A pecuária tradicional da Amazônia, que utiliza o siste-
ma extensivo de manejo, baseada no plantio em monocultivo de pastagens africanas introduzidas (gêneros: 
Brachiaria e Panicum), é abordada quase como uma atividade extrativista. O pastejo contínuo e a falta de cri-
térios de planejamento de manejo do gado e manutenção da fertilidade do solo requerem baixos investimentos 
em tecnologia e levam a impactos ambientais consideráveis8. Ao longo do tempo o solo se degrada e a área 
é abandonada pelo produtor, que geralmente tende a abrir novas superfícies de floresta para implantação de 
novas pastagens, gerando um ciclo de pobreza e degradação na pecuária.

O manejo comum é, continuamente, usar o fogo para a queima da matéria orgânica seca das pastagens. 
Neste sistema extensivo não há uma rotação do gado em diferentes parcelas de pastagem. Em consequência 
desse tipo de manejo, o rebanho tende a ficar concentrado em espaços onde há sombra, ou próximos ao salei-
ro, à água etc., concentrando o pastoreio em algumas áreas (superpastejo) e o pisoteio acaba por enfraquecer 
o capim e compactar o solo e até causar erosão. Ao mesmo tempo, o gado deixa de usufruir de outras áreas 
(subpastejo) em que o capim cresce até ficar fibroso, acumula matéria vegetal seca e o crescimento de plantas 
indesejáveis, que não nutrem o gado e aumentam o risco a incêndios9. Este sistema extensivo sem divisões 
não respeita ciclo de produção das gramíneas e, desta maneira, o aproveitamento do capim pelo gado é muito 
baixo, refletindo pouco em ganho de peso do animal e/ou produção de leite. Este sistema produtivo é o padrão 
na maioria das pastagens na Amazônia e tem taxa de lotação animal de 0,4 até no máximo 1,5 unidades ani-
mais por hectare, que é abandonado quando sua produtividade é mínima.

3. Sistemas silvipastoris sustentáveis de produção pecuária

Transformar os ambientes de pastagens extensivas com monocultivo de capim para pecuária realiza-
da em diferentes formas de agroflorestas e adaptar as práticas de manejo são as etapas necessárias para 
promover mudanças na forma como a pecuária é realizada na Amazônia. Sistemas Silvipastoris são uma 
modalidade dos sistemas agroflorestais que congrega animais, plantas forrageiras e árvores na mesma área.10 
Intensificar a produção em um menor espaço, além de permitir a liberação de áreas frágeis e marginais que são 

5 FAO, 2010.
6 LUIZÃO et al., 2010.
7 OLIVEIRA e FARIA, 2006.
8 STEINFIELD e WASSENAARA et al., 2007.
9 MUCHAGATA e BROWN, 2003.
10 GARCIA e COUTO, 1997.
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estratégicas para a restauração ecológica,11 vai trazer conectividade para a manutenção da paisagem florestal 
amazônica e aumentar a resiliência às mudanças climáticas e pragas.

Pesquisas e experiências têm mostrado que a prática de manejo e do uso sustentável da terra com uso 
de sistemas silvipastoris de pecuária é uma forma de reabilitação de terras degradadas,12 que também serve 
como parte de uma estratégia para a restauração de paisagens agrícolas e pecuárias, Sistemas Silvipastoris 
(SSPs). Com os SSPs pode-se maximizar a eficiência dos processos biológicos como fotossíntese, fixação de 
nitrogênio e ciclagem de nutrientes para acelerar a produção de biomassa e melhorar a matéria orgânica do 
solo13. Como todo sistema agroflorestal, são considerados uma tecnologia agrícola sustentável14, pois são dis-
tintos dos sistemas agrícolas convencionais, com o emprego mais eficiente dos recursos naturais disponíveis 
localmente (Figura 2).

A aversão de técnicos e pecuaristas a árvo-
res em sistemas pecuários deve ser revista à luz 
de uma mudança de cultura e mentalidade que 
precisa ser motivada para o avanço da conserva-
ção da Amazônia e aumento de produtividade no 
bioma. Nesse bojo, devem também eliminar prá-
ticas como a queima de pastagens e o uso indis-
criminado de herbicidas e medicamentos veteri-
nários que acabam com a diversidade biológica e 
contribuem para os desequilíbrios ecológicos que 
aumentam a incidência de pragas e doenças.15

Para a implantação de sistemas silvipastoris 
de produção bovina é preciso primeiro saber como 
manejar as pastagens. Em seguida é preciso en-
tender como a incorporação e o manejo de árvores e arbustos e o fornecimento de água fresca irão garantir o 
bem-estar animal e aumentar a produtividade do sistema que tende a restaurar as suas funções ecológicas. 

3.1 O manejo rotacional de pastagens

Baseado neste entendimento de ciclo reprodutivo das gramíneas, o francês Andre Voisin lançou em 1959 
o livro que foi reeditado várias vezes e cunhou o termo pastejo rotacional.16 Este pastejo rotacional pode ser feito 
em qualquer lugar do globo, em qualquer tipo de solo, e obedece a quatro princípios básicos, resumidos a seguir:

1. Antes do animal pastejar novamente numa área, um intervalo suficiente de tempo deve ter decorrido 
do último pastejo para permitir o crescimento do capim e das raízes que acumulam reservas energé-
ticas suficientes para produzir uma rebrota vigorosa do capim.

2. O período total de ocupação de uma área (piquete) deve ser suficientemente curto para que o capim 
cortado pelo pastejo no primeiro dia não seja cortado novamente pelos animais antes de deixar o piquete.

11 CALLE et al., 2013.
12 MURGUEITIO et al., 2011.
13 CALLE et al., 2012.
14 LEE, 2005.
15 CALLE et. al., 2013.
16 VOISIN, 1988.

Figura 2 – Sistema silvipastoril com mais de 50 anos 
na fazenda El Hatico, distrito de Cali, Colômbia
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3. Os animais com as maiores necessidades nutricionais devem colher a maior quantidade de capim 
da melhor qualidade possível (pontas de capim).

4. Se o objetivo é produção de leite ou animais em acabamento, os animais não podem permanecer 
mais do que um dia no mesmo piquete. A produtividade atinge o máximo se uma vaca fica no piquete 
apenas para comer as pontas do capim.

Em resumo, ao implementar divisões nas áreas de pastagens é possível aproveitar períodos curtos e 
concentrados de pastejo com acesso a apenas uma parte da pastagem seguido de um longo período de recu-
peração para que o capim ganhe a matéria vegetal perdida, proporcionando condições favoráveis de rebrota 
de suas folhas e raízes.17,18 

Gramíneas tropicais africanas mais utilizadas na Amazônia (Brachiaria e Panicum) precisam de 25 a 40 
dias para ficar no ponto ideal para o gado entrar no piquete e pastejar novamente. Desta maneira, as folhas têm 
a maior quantidade de proteínas e nutrientes, as raízes estão formadas e é possível manter o gado rodando em 
parcelas de pastos em que ele entra apenas quando elas atingem o ponto de maior aproveitamento e ganho 
de peso, enquanto o resto do pasto se recupera19.

O manejo rotacional de pastagens consiste 
em investir em melhoria das pastagens e realizar 
a rotação dos animais. Para a implantação de 
um manejo rotacional de pastagens geralmente 
parte-se de um pasto existente, que geralmente 
pode necessitar de uma correção de acidez (pH) 
com aplicação de calcário a lanço (sem revol-
ver o solo com grade) e a aplicação de fósforo 
(Superfosfato Triplo ou Monofosfato Amônico) – 
principal nutriente que declina com o aumento 
da idade da pastagem na Amazônia20 – e dividir 
área em parcelas ou piquetes que devem ser 
preferencialmente eletrificados e reduzir os cus-
tos da implantação.

Após o entendimento do manejo do capim, 
apresenta-se a diferença entre modelos de ma-
nejo de pastagens indicados para a pecuária de 
corte (Figura 3) para a pecuária de leite (Figura 4).

No modelo indicado para a pecuária de 
corte, o investimento é menor e pode ser para 
cria, recria ou engorda. Nele uma área de pasto 
é dividida em piquetes grandes (5 a 10 hecta-
res), onde o gado pode ter acesso a sal e água, 
e permanece neste piquete até consumir o ca-
pim em sua altura ideal de saída. No exemplo da 

17 OLIVEIRA e FARIA, 2006.
18 CHAPMAN, 2012.
19 OLIVEIRA e FARIA, op. cit.
20 HECHT, 1985.
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Figura 3 – Modelo esquemático de módulo 
silvipastoril com pastejo rotacional para corte

Figura 4 – Modelo esquemático de um módulo 
de sistema silvipastoril com manejo rotacional 
para leite
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Figura 3, uma área de 30 hectares foi dividida em seis piquetes de 5 hectares cada, adotando seis dias de 
pastejo por piquete. 

Assim, o gado ficaria seis dias em cada piquete, que teria 30 dias de descanso antes de voltar ao 
mesmo piquete. 

Neste modelo apenas o calcário e fósforo são adicionados no pasto ao início e a cada dois a três anos, e 
facilmente atinge uma lotação animal de 2,5 unidades animais por hectare durante todo o ano21, sem o plantio 
de árvores.

Já no modelo de manejo de pastagens para a pecuária de leite, mas que também pode ser usado para 
corte, utiliza-se uma área bem menor, porém com mais divisões. Na Figura 4 vemos uma área de 4 hectares 
dividida em 20 piquetes de 1.000m2 cada (0,1ha).

Neste modelo, o gado permanece durante aproximadamente dois dias apenas em cada piquete e faz o 
ciclo completo, retornando ao piquete inicial em 38 dias. Com os primeiros resultados da lotação animal dos 
SSPs do sul do Amazonas, já é possível manter de três até quatro unidades animais por hectare neste tipo de 
sistema de pastejo rotacional22. Com o crescimento das árvores é esperado que estes sistemas cheguem a 
cerca de seis unidades animais por hectare, como já acontece em algumas áreas.

3.2 Implantação de árvores e arbustos

Os benefícios do manejo de pastagens são catalisados com a incorporação intencional de árvores e 
arbustos nas áreas de pastagem, aumento da biodiversidade e intensificação da produção de matéria ve-
getal e, principalmente, o aumento da fertilidade do solo através da ciclagem de nutrientes. Essa mudança 
no sistema contribui para o aumento da produtividade e do bem-estar animal, com a sombra e umidade das 
plantas que propiciam maior ciclagem de nutrientes e forragens diversas para a suplementação animal23. Nas 
regiões tropicais úmidas, como é o caso da Amazônia, ainda é fácil produzir forragens verdes durante todo 
o ano sem depender da irrigação, que pode ser muito custosa e reduzir o potencial de sistemas silvipastoris 
em regiões secas. As árvores e arbustos que são plantados nos SSPs geram locais adequados para o cres-
cimento de musgos, liquens, cipós e epífitas que colonizam os galhos e troncos das árvores, o que aumenta 
a complexidade estrutural dos piquetes24, e servem de local de refúgio para vários animais (aves, morcegos, 
insetos, aranhas, entre outros), que, em conjunto, contribuem para aumentar a biodiversidade nestes sistemas 
silvipastoris. Os macroinvertebrados do solo, as minhocas e besouros, são mais abundantes e diversos nos 
SSPs. Eles desintegram o esterco rapidamente em menos de dez dias, e quando o gado entra novamente no 
piquete encontra a área livre de esterco e seu efeito inibidor do pastejo25.

3.2.1 Plantio de árvores

Nos SSPs instalados no sul do Amazonas busca-se incorporar uma mistura de árvores nativas de serviço 
e madeireiras. As plantas de serviço fornecem forragem para o gado e/ou fixam nitrogênio que é incorporado às 
plantas. As outras espécies são de interesse econômico, para a produção de madeira e produtos não madeireiros. 

21 CARRERO et al., 2014.
22 CARRERO et al., 2015.
23 IBRAHIM et al., 2005.
24 CHARÁ et al., 2011
25 ZULUAGA, GIRALDO e CHARÁ, 2011.
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A Tabela 1 apresenta as principais espécies que estão sendo utilizadas na implantação dos sistemas 
silvipastoris. Espécies como o Ingá, a Leucena e a Gliricídia, além de serem fixadoras de nitrogênio e conterem 
alto conteúdo de proteínas, são alimento rico para o gado, que tem sua dieta complementada. Estas espécies 
geralmente somam 50% das árvores plantadas. O plantio em linha das árvores é feito com espaçamentos de 
três a seis metros. Busca-se manter o espaçamento de três metros, para quando as árvores atingirem maior 
porte ser possível eliminar algumas árvores do sistema (raleamento) para dar espaço às arvores restantes para 
crescerem e expandirem a sua copa.

Tabela 1 – Espécies de árvores mais plantadas nos sistemas silvipastoris no sul do Amazonas

Nome comum Espécie Família

Peroba branca Aspidosperma macrocarpon Mart Apocynaceae

Ipê amarelo Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose Bignoniaceae

Piquiá Caryocar villosum (Aubl), Pers. Caryocariaceae

Seringueira Hevea brasiliensis (Willd.Adr.ex. Juss) Euphorbiaceae

Ingá Inga edulis Mart. Fabaceae

Angelim pedra Dinizia excelsa Ducke Fabaceae

Gliricídia Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Fabaceae

Jatobá Hymenaeae courbaril L. Fabaceae

Paricá Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke Fabaceae

Baginha Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. Fabaceae

Cumaru Dipteryx odorata (Aubl) Willd. Fabaceae

Eritrina Erythrina poepiggiana (Walpers) O.F. Cook Fabaceae

Leucena Leucaena leucocephala var. cunningham (Lam.) De Wit Fabaceae

Bordão-de-velho Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J. W. Grimes Fabaceae

Itaúba Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez Lauraceae

Louro Nectandra cuspidata Lauraceae

Pajurá Cariniana rubra (Gardner ex Miers) Lecythidaceae

Cedro Cedrela odorata (L.) Meliaceae

Mogno Swietenia macrophylla King Meliaceae

Genipapo Genipa americana L. Rubiaceae

Maçaranduba Manilkara huberi (Ducke) Cheval Sapotaceae

Elas são plantadas nas linhas das cercas elétricas da parte externa do módulo e entre os piquetes. 
Para a implantação das árvores, primeiro a linha da cerca é dessecada com herbicida, e cada lado da 
linha é protegido por cercas elétricas (Figura 5). É preferível que as linhas de árvores sejam plantadas 
no sentido Leste-Oeste, para que o sol corra por cima da linha e a sombra projetada da copa das árvores 
influencie o mínimo a incidência de luz no capim. É importante também fazer a poda das árvores, a partir 
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do segundo ano, para que os galhos baixos não 
atrapalhem a incidência de luz no capim.

3.2.2 Plantio de arbustos e forragens

Os sistemas silvipastoris também utilizam 
arbustos que podem ser plantados entre as ár-
vores e também em uma área separada ao lado 
do sistema rotacional, formando um banco de for-
ragens. As espécies utilizadas mais adaptadas à 
Amazônia e que fornecem alto teor de proteínas 
para o rebanho são o margaridão (Thitonia diver-
sifolia) (Figura 6), a cratilia (Cratylia argentea), a 
moringa (Moringa oleífera) e a própria leucena 
(Leucaena leucocephala var. Cunningham ou 
Peru26), mas existem outras espécies que podem 
ser plantadas para aumentar a ingestão de proteí-
nas. Elas contribuem para maior ganho de peso 
ou produção de leite dos animais.

Vale lembrar que a leucena é bem exigente 
em termos de pH e não tolera altas concentrações 
de alumínio, o que não a faz adequada para a 
maior parte dos solos ácidos da região.

Além da suplementação proteica, é reco-
mendado também plantar espécies que forne-
cem energia ao rebanho, como a cana-de-açúcar 
(Saccharum officinalis), o milho (Zea mais) e o ca-
pim-napier (Pennisetum purpureum). As plantas 
podem ser consumidas pelos animais enquanto 

pastejam os piquetes, ou pode-se, de tempos em tempos (principalmente na seca), abrir o banco de forragens 
para os animais, ou ainda fornecer as plantas no cocho, após a ordenha (no caso das vacas leiteiras).

3.3 Implantação do sistema hídrico

Para manter as boas práticas na pecuária, deve-se fornecer água de qualidade (potável) e em quantida-
de suficiente para que os animais supram suas necessidades, sem oferecer riscos para saúde do animal ou 
para contaminação do leite (em pecuária de leite)27. A água para consumo animal deve vir de aquedutos rurais 
ou de fontes naturais, como rios, córregos, lagos e reservatórios. Estas fontes de água devem estar reconheci-
das e deve-se estabelecer um programa de proteção e manejo adequado das mesmas, seguindo a legislação 
ambiental para áreas de preservação permanente (APPs).

26 Vale ressaltar que apenas as variedades Cunningham e Peru são palatáveis para o gado, flexíveis e rebrotam rápido. Se outra va-
riedade de L. leucocephala é fornecida aos bovinos eles vão sofrer intoxicação pelo alto teor de mimosina. Equinos (cavalos) sofrem 
intoxicação ou indigestão por qualquer tipo de leucena.
27 URIBE et al, 2011.

Figura 5 – Linha de mudas plantadas em sistema 
silvipastoril, isolada por cercas elétricas
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Figura 6 – Margaridão (Thitonia diversifolia) 
plantada em linha de mudas nos piquetes
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No caso dos sistemas silvipastoris utilizados 
para pecuária de leite, o fornecimento de água 
impacta bastante a produção de leite. Para estes 
casos, é importante que os animais não tenham 
que caminhar para beber água fresca e em quan-
tidade suficiente. 

Nos SSPs instalados no sul do Amazonas 
utilizamos um sistema hídrico que é abastecido 
por bomba hidráulica (ou por desnível) que usa 
água de um rio, nascente ou poço, levada até 
uma caixa d’água em lugar alto que possa for-
necer água para todos os piquetes. A partir des-
se reservatório, faz-se um encanamento central 
que pode levar água para todos os piquetes 
(Figura 7). 

Em cada grupo de quatro piquetes, este 
encanamento em um registro se conecta a um 
bebedouro móvel, que possui uma boia (de vaso 
sanitário) que quando o nível da água baixa se 
enche automaticamente (Figura 8).

Com todos estes elementos e cuidados, os 
Sistemas Silvipastoris reduzem bastante a neces-
sidade de insumos externos ao passo que ge-
ram grande produtividade. Os resultados são um 
sistema mais produtivo e equilibrado com maior 
bem- estar animal e para o produtor.

4. Pecuária sustentável e 
políticas públicas

O Brasil lançou em 2009, durante a Conferência das Partes (COP-15) da Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do Clima, o compromisso voluntário de reduzir até 38,9% das emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) projetadas para 2020. Para isso, além dos planos de redução do desmatamento na Amazônia, 
uma das estratégias foi a construção de um Plano Setorial da Agricultura com a formação de um grupo de trabalho 
interministerial que elaborou o Plano de Agricultura de Baixa emissão de Carbono (ABC) em 2010 e 2011.

Dentre as metas relevantes para a pecuária sustentável estão:

• Recuperar uma área de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas por meio do manejo ade-
quado e adubação dos 60 milhões de hectares de pastagens degradadas existentes.

• Promover a adoção de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) em 4 milhões de hectares28.

28 MAPA, 2012a

Figura 8 – Bebedouro móvel com registro e boia 
que mantém o enchimento automático de 
água fresca para o rebanho
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Figura 7 – Sulco escavado e mangueira preta 
que vai ser enterrada para fornecer água para 
todos os piquetes. 
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A redução dos gases de efeito estufa do setor de mudança de uso da terra (principalmente o desmatamen-
to) de 2009 para 2014 foi de cerca 25% e representa 33% das emissões totais do Brasil. Já o setor agropecuário, 
aumentou em 7% no período e hoje representa 29% das emissões nacionais. Desta forma, as emissões de gases 
do efeito estufa no Brasil que envolve o setor agro-
pecuário (mudança de uso da terra e agropecuária) 
somaram 58% da emissões nacionais em 201429. 
Após as decisões na COP-20 em Paris, o Brasil 
publica, via Itamaraty, sua Pretendida Contribuição 
Nacionalmente Determinada (INDCs em inglês30) 
na qual ajusta alguns valores para a sua contribui-
ção nacional que passa de 4 milhões de hectares 
de ILPF e SAFs para 2020 para 5 milhões de hec-
tares projetados para 203031.

Infelizmente, a área e o valor de recursos dis-
ponibilizados para o Plano ABC em comparação ao 
Plano Safra, da agricultura tradicional, são ínfimos. 
Em toda a Amazônia Legal (incluindo Mato Grosso, 
Maranhão e Tocantins) foram aproximadamente 
R$213 milhões, sendo apenas R$13 milhões para 
sistemas integração-Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPFs), sistemas mecanizados de produção de 
cultivos anuais, bovinos e madeiras como eucalip-
to e pinheiros, apenas para Mato Grosso, Pará e 
Maranhão32. Estes números representam 13% do 
que foi investido em todo o Brasil: R$1,56 bilhões com 
R$1,46 bilhões para recuperação e apenas R$96 
milhões para ILPF. Se não bastasse esse baixíssi-
mo investimento na Amazônia, se formos comparar 
tudo que o Plano ABC investiu nestas duas linhas de 
melhorias, no mesmo período de 2012/2013 o pla-
no agrícola e pecuário do Brasil disponibilizou cerca 
de R$240 bilhões para o setor33. Ou seja, os investi-
mentos na pecuária de baixa emissão de carbono na 
Amazônia Legal é 0,65% do investimento realizado 
na agropecuária tradicional no mesmo período.

Nas figuras pode ser observado o valor de 
investimentos do Plano ABC em 2011-2015 na 
recuperação de pastagens em (Figura 9) e em 
integração Lavoura-Pecuária-Floresta no Brasil 
(ILPF) (Figura 10).

29 http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission. Acesso em 3 de maio de 2016.
30 Intended Nationally Determined Contribution (INDC).
31 http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf. Acesso em 3 de maio de 2016.
32 http://observatorioabc.com.br/sistema-abc. Acesso em 3 de maio de 2016.
33 MAPA, 2012b.

Figura 9 – Valores financiados na recuperação 
de pastagens em 2012/2013 nos Municípios

Fonte: Observatório ABC

Figura 10 – Valores financiados para a integração 
lavoura-pecuária-floresta (ILPF) em 2012/2013 
nos Municípios

Fonte: Observatório ABC
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Se o Brasil quiser reduzir as emissões de gases do efeito estufa da pecuária e agricultura, que hoje repre-
sentam a segunda maior fonte de emissão do país (27%), atrás apenas do desmatamento e outras mudanças 
de uso da terra (31%)34, é preciso investir muito mais recursos em ações de melhorias de tecnologias, com 
créditos diferenciados para atividades mais sustentáveis, como é o caso dos SSPs, e em menor grau dos ILPF 
por depender de manutenção da fertilidade do solo com insumos externos e ter menor diversidade biológica. 
É esperado que estes tipos de sistemas silvipastoris que estão sendo desenvolvidos no sul do Amazonas 
pudessem contar como áreas de Reserva Legal, com número de cobertura florestal de árvores e número de 
espécies exigido pelas leis de regularização ambiental estaduais.

5. Considerações finais

O potencial de Sistemas Silvipastoris que incorporem diversidade e conservação do solo traz maior sus-
tentabilidade ambiental que os sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). No sul do Amazonas 
o Idesam e parceiros têm desenvolvido estes tipos de sistemas silvipastoris que chegam a produzir até seis 
unidades animais por hectare.

Políticas públicas voltadas para a pecuária sustentável são escassas no Brasil (apenas o Programa ABC) 
e focam sobretudo em ILPF com pouca diversidade de árvores ainda baseados em insumos externos para a 
manutenção da fertilidade do solo. O modelo de ILPF se originou no sul do Brasil, que, junto com Argentina 
e Uruguai, formam uma região onde a cultura da pecuária foi introduzida nos plantios silviculturais de pinus e 
eucaliptos. Geralmente são modelos de monocultivos, que servem para áreas mecanizadas e apesar de ter 
rentabilidade e produtividade atraentes nestas regiões se tornam inviáveis em áreas remotas e distantes dos 
mercados consumidores do Sudeste do Brasil.

No bioma Amazônia – particularmente as fronteiras de expansão agropecuária ainda não consolidadas mais 
próximas do grande bloco florestal tropical do bioma, que inclui partes dos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, 
Roraima e Pará, e dos países vizinhos: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela – a pecuária tradicional é a 
cultura dominante. Nestas regiões o primeiro passo é promover uma transição de valores e cultura em relação ao pa-
pel das árvores para a produção pecuária, seu uso e manejo para aumentar a fertilidade dos solos e a produtividade 
sem depender de insumos externos. Os tipos de SSPs aqui propostos, além de ganhos produtivos, trazem ganhos 
ambientais bastante significativos que restauram as funções e produtos e serviços ecossistêmicos que as árvores 
fornecem à humanidade, ao passo que são mais adaptados a um planeta em constantes mudanças climáticas.
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Cadeia produtiva 
da pecuária de 
corte na Amazônia
Gabriel Cardoso Carrero e 
Maristela de Araújo Gomes

Nota técnica

Retrata a cadeia produtiva da pecuária de corte bovina 
na Amazônia Legal, lembrando da sua importância econômica, 
assim como da sua contribuição para a dinâmica do desma-
tamento na região. Entre 1990 e 2015, o rebanho bovino na 
região mais que triplicou, de 26 para 81 milhões de cabeças. 
A expansão dos pastos é responsável por até 80% do des-
matamento, reforçada pelo estabelecimento de novos frigorí-
ficos próximos às áreas produtivas. Visando contribuir para a 
adoção de práticas sustentáveis de uso da terra, é necessário 
compreender a estrutura e dinâmica da cadeia de valor da 
carne e derivados do gado de corte, desde a fazenda até o 
consumidor, assim como as políticas públicas que incentivam 
a sua expansão. 

Resumo
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1. Introdução

Esta Nota Técnica tem como finalidade descrever as características da cadeia produtiva da pecuária de 
corte bovina desenvolvida na Amazônia Legal brasileira. 

A atividade tem uma grande importância econômica para a Amazônia, mas até então tem sido indicada 
como uma das grandes responsáveis pelo desmatamento da região1,2. O desafio é promover o seu desenvol-
vimento de modo sustentável.

Essa preocupação faz parte do dia a dia de muitos Municípios da Amazônia, principalmente daqueles 
que estão situados na região do arco do desmatamento. Desse modo, manter-se informado sobre esse tema 
é importante para qualificar a atuação de gestores públicos, servidores municipais e outros agentes da socie-
dade civil que atuam na região, que poderão contribuir para a adoção de práticas sustentáveis de uso da terra, 
no que diz respeito à produção da pecuária de corte na região.

1.1 A pecuária na Amazônia Legal brasileira

A atividade pecuária no Brasil abrange um total de 230 milhões de hectares de pastagens que suportam 
211 milhões de cabeças de gado3. O número de cabeças de gado da Amazônia Legal brasileira4 representa 
pouco mais de 38% desse total, com os Estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia representando quase 75% 
do rebanho da Amazônia (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de cabeças, área de pastagens e lotação animal média por hectare nos estados 
da Amazônia Legal brasileira em 2013

Fonte: Barbosa et al., 2015.

1 MARGULIS, 2003.
2 ALENCAR et al., 2004.
3 BARBOSA et al., 2015.
4 A Amazônia Legal brasileira compreende a totalidade das áreas dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 
Mato Grosso e Tocantins mais a porção do estado Maranhão à oeste do meridiano W44o.

Número de cabeças 
(milhões)

Pastagem  
(milhões de hectares)

Lotação média  
(unidade animal/ha)

Amazonas 1,50 3,00 0,36

Acre 2,70 1,60 1,20

Pará 19,00 18,30 0,72

Amapá 0,16 0,25 0,44

Rondônia 12,30 6,00 1,50

Mato Grosso 28,40 23,60 0,80

Tocantins 8,10 8,10 0,70

Maranhão 7,60 9,30 0,60

Amazônia Legal 81,00 71,00 0,80

Brasil 211,00 230,00 0,64

Cadeia produtiva da pecuária de corte na Amazônia
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A expansão agropecuária é con-
siderada o fator principal no avanço do 
desmatamento, onde cerca de 80% 
das áreas foram desmatadas para 
formar pastagens para a pecuária5, 
considerada responsável por 14% do 
desmatamento tropical no globo6.

Nos últimos 25 anos o rebanho bo-
vino na Amazônia Legal mais que tripli-
cou, de 26 para 81 milhões de cabeças, 
principalmente nos Municípios que for-
mam o arco do desmatamento (Figura 1).

Somente nos últimos 15 anos a 
Amazônia brasileira contribuiu com 82% 
do aumento de seu rebanho. Observa-se 
que entre 2000-2014 todos os Estados 
da região cresceram mais de 5% ao 
ano, destacando-se o Acre e Rondônia 
(Figura 2). Nesse mesmo período, o res-
tante do Brasil sofreu ligeira redução de 
seu gado. Em 2010, o rebanho per capita 
da Amazônia representava 3,2 cabeças 
por habitante, aproximadamente três ve-
zes maior que a média nacional de 1,09 
cabeças por habitante7.

As políticas nacionais influencia-
ram profundamente o desenvolvimento 
da pecuária na Amazônia nesses últi-
mos anos. Em busca de dominar o mer-
cado global de commodities da agrope-
cuária, foi investido muito no setor89. Em 
virtude disso, hoje, o Brasil é líder em 
produção e exportação de commodities 
agropecuárias que incluem a carne, 
café, algodão, milho, suco de laranja, 
suínos, aves, soja, açúcar e tabaco10, 
e outros derivados desses que incluem 
carne processada11 e couro12.

5 BARRETO, PEREIRA, ARIMA, 2008.
6 GREENPEACE International, 2009.
7 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA (IBGE), 2014.
8 PACHECO e POCCARD-CHAPUIS, 2012.
9 GREENPEACE International, op. cit.
10 USDA FAS, 2009.
11 PDS Online. s/d.
12 ONU, 2007.

Figura 1 – Rebanho bovino por município na Amazônia 
Legal brasileira em 1990 e 2014

Fonte: Acervo IDESAM.

Figura 2 – Taxa de crescimento anual médio do rebanho 
bovino nos Estados da Amazônia Legal entre 2000 e 2014

Fonte: IBGE, 2015.
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Cadeia produtiva da pecuária de corte na Amazônia

O deslocamento da pecuária para a região amazônica é resultado da pressão para substituição do uso 
da terra nas regiões Sul e Sudeste do país por atividades agrícolas, como as da soja e da cana-de-açúcar1314. 
Outro fator responsável é o estabelecimento de indústrias de carne e laticínios próximas às zonas de produção, 
fato que tem contribuído para a melhoria das cadeias de produção15.

2. Cadeia produtiva da pecuária de corte na Amazônia

Da produção ao abastecimento na cadeia produtiva de corte na Amazônia, o gado é criado em diversos 
ambientes ecológicos e sistemas de produção, movimentado entre várias combinações de fases de criação, 
incluindo transferências entre fazendas (em operações formais e informais), leilões, comerciantes de gado e 
outros intermediários16, até chegar a matadouros ou frigoríficos locais, frigoríficos regionais e nacionais, sendo 
uma parcela destinada a frigoríficos no exterior. Após o abate, a distribuição pode ser via distribuidores inter-
mediários ou diretamente ao varejo e atacado local e regionais, via supermercados e redes de alimentação 
para outros Estados, além de poder ir direto ao atacado e varejo locais e ao mercado externo. A cadeia pro-
dutiva da pecuária de corte está esquematizada na Figura 3. Nela, os produtores estão representados na cor 
marrom, os intermediários, marchantes e distribuidores em ocre, os abatedouros em laranja e os atacadistas 
e varejistas em amarelo.

2.1 Criação dos animais

2.1.1 Ambiente onde ocorre

A pecuária na Amazônia ocorre de forma heterogênea, variando de acordo com o manejo e as caracte-
rísticas econômicas e sociais locais. A criação de gado é feita em pastagens naturais e plantadas, tanto em 
áreas de terra firme como em áreas inundadas17.

13 MORTON et al., 2006.
14 BARONA et al., 2012.
15 PACHECO e POCCARD-CHAPUIS, 2012.
16 http://www.zerodeforestationcattle.org/ch5t1_pt.html.
17 ARIMA e UHL, 1996.

Figura 3 – Estrutura esquemática da cadeia produtiva da pecuária de corte na Amazônia.
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Leilões
Intermediários

Fazenda > Fazenda
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Cria Recria Engorda Intermediários (marchantes)

Matadouro local Frigorífico regional Frigorífico nacional Frigorífico internacional

Intermediários/ distribuidores

Varejo local Varejo regional Redes de alimentação de outros estados Mercado externo
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A pecuária de terra firme ocorre em toda a Amazônia e necessita, em sua maioria, da abertura de áreas 
de floresta para pastagem. Em menor grau é realizada em pastagens naturais que ocorrem nas manchas de 
campos naturais no sul do Amazonas, em Roraima e na ilha de Marajó (PA).

O problema com a degradação das pastagens tende a se intensificar no período de seca, quando as gra-
míneas perdem espaço para plantas da regeneração natural. Isso ocorre não só porque estas plantas têm raízes 
mais profundas que possibilitam maior captação de água, mas também devido a fatores físicos e químicos (como 
compactação do solo e toxicidade por alumínio). Todos esses impedimentos ocasionam a diminuição de alimento 
disponível (capim) em quantidade e qualidade para os animais, que, consequentemente, perdem peso se não 
houver suplementação alimentar.

Já na pecuária de várzea, realizada principalmente às margens dos rios de água branca (Solimões, Purus, 
Madeira e Amazonas) nos Estados do Amazonas18 e Pará19, uma das suas grandes vantagens é a deposição anual 
de nutrientes sobre o solo com o processo de oscilação do nível das águas. Esse processo repõe grande parte dos 
nutrientes que foram retirados no ano anterior, sempre mantendo níveis de fertilidade adequados para alta produção 
de biomassa20.No entanto, no período em que a várzea inunda, o rebanho deve ser transportado para pastagens de 
terra firme ou ser mantido em balsas flutuantes (marombas) com forrageiras cortadas e levadas a eles.

2.1.2 Sistema de produção

A atividade pecuária tem diversas limitações nos solos pouco férteis da Amazônia. Com o desmatamento 
seguido da queima, os solos recebem uma deposição de cinzas em sua superfície que, momentaneamente, 
melhora os seus atributos químicos e proporciona uma boa produtividade inicial das forrageiras21.Existem dois 
tipos básicos de subsistemas de produção que estão relacionados à nutrição animal: o extensivo e o inten-
sificado (semi-intensivo ou intensivo)22.

No subsistema extensivo, a nutrição depende basicamente das pastagens em vários estágios (de pro-
dutivas a geralmente degradadas) sem investimento em melhorias, com suplementação com sal mineral e, na 
época da seca, pode-se usar o sal ureado e proteinado de baixo consumo. Neste sistema, a falta de reposição 
dos nutrientes leva à erosão e lixiviação do solo em pouco tempo e à deposição concentrada dos dejetos pelos 
animais em locais específicos. Além disso, a própria exportação dos nutrientes pela retirada dos animais leva 
a pastagem a entrar em um rápido processo de degradação23. Assim, a lógica convencional é de garantir a 
rentabilidade das propriedades, derrubando-se mais floresta para abertura de novos pastos. É um mecanismo 
que permite ao ocupante expandir suas posses e ocupar a terra à custa da degradação florestal24.

Já no subsistema intensificado, há investimento em melhoria da qualidade das pastagens com rotação de 
animais no pasto, correção de acidez e adubação do solo, podendo utilizar até o confinamento. Há maior suple-
mentação com sais minerais e proteinados, fornecimento de rações e volumosos energéticos e proteicos que 
enriquecem a dieta dos animais, resultando em maior taxa de lotação e maior ganho de peso no mesmo tempo25.

Em resumo, o perfil de produtividade nas propriedades da Amazônia é variável e a taxa de lotação média varia 
de 0,4 a 3,8 cabeças por hectare em razão do uso anterior do solo, da fertilidade do solo, do manejo e da genética do 

18 CARRERO et al., 2015.
19 ARIMA e UHL, 1996.
20 TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, 2012.
21 GIARDINA et al., 2000.
22 BARBOSA et al., 2015.
23 DIAS-FILHO, 2007.
24 CARRERO e FEARNSIDE, 2011.
25 BARBOSA et al., op. cit.
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rebanho. A tendência de intensificação do rebanho via insumos externos tem maior sucesso onde o custo da terra é 
alto e se tem insumos e infraestrutura acessível, como é o caso dos Estados do Mato Grosso e Pará. Já em regiões 
mais distantes e com difícil acesso, provavelmente técnicas de intensificação pecuária que maximizem os processos 
biológicos ao invés de depender apenas de insumos externos têm maior potencial de se desenvolver.

2.1.3 Fases de criação

A criação pecuária envolve as fases de cria, recria e engorda. A fase de cria compreende a reprodução e o 
crescimento do(a) bezerro(a) até a desmama, entre seis e oito meses de idade. A recria é uma fase intermediária, a 
de maior duração no subsistema extensivo tradicional brasileiro, que vai da desmama ao início da reprodução das 
fêmeas ou engorda dos machos. A engorda é a fase final da produção correspondendo à terminação dos animais.

O ciclo de um animal é, muitas vezes, realizado em mais de uma propriedade. Geralmente a tendência 
é de pequenos produtores realizarem os três ciclos ou apenas o de cria, vendendo os bezerros machos para 
produtores maiores, que se especializam somente na fase de engorda, mantendo as bezerras fêmeas para 
repor as vacas adultas já velhas que são enviadas para o abate.

Embora os custos do sistema de recria e engorda sejam maiores, pela compra do bezerro que responde 
por mais da metade do custo, esse sistema tem um lucro três vezes mais alto que o sistema de ciclo completo 
(cria-recria-engorda). Já o sistema de cria tem lucro consideravelmente inferior ao sistema de ciclo completo26.

2.2 Transporte dos animais

O transporte de bovinos é uma atividade essencial na cadeia produtiva da carne. O transporte ro-
doviário é o mais utilizado no Brasil27. Antes da década de 1960 os bovinos eram criados na Amazônia 
apenas nos campos naturais da ilha de Marajó e do baixo e médio Amazonas. Nas décadas seguintes 
houve um enorme aumento nas regiões de terra firme graças à melhoria da infraestrutura de estradas28. 
Hoje em dia, são milhares de bovinos sendo 
transportados todos os dias, e o seu principal 
destino são os abatedouros.

Dependendo da localização da propriedade, 
a categoria de transporte predominante passa 
a ser a hidroviária ou “tocada”, mesmo que na 
maioria das vezes combinada com o rodoviário. 
O transporte hidroviário do gado com o uso de 
balsas (Figura 4) se concentra nos rios Madeira, 
Xingu, Amazonas, Negro e Branco29.

Entre as fazendas e delas até os abatedou-
ros, o transporte por meio da condução dos bo-
vinos com auxílio de animais de monta (cavalos, 
burros etc.) é o que ocorre na região sudoeste do 
Amazonas30 e outras regiões isoladas.

26 ARIMA e UHL, 1996.
27 DA COSTA, QUINTILIANO, TSEMAZIDES, 2012.
28 ARIMA e UHL op. cit.
29 ARIMA, BARRETO, BRITO, 2005.
30 CARRERO et al., 2015.

Figura 4 – Caminhão boiadeiro transferindo 
animais para balsa boiadeira no rio Aripuanã, 
Apuí, Amazonas
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2.3 Abate dos animais

Em 2014, foram realizados na Amazônia 37% dos abates bovinos do Brasil31. O abate ocorre tanto dentro 
dos Estados produtores de carne bovina como também fora deles.

A oferta de gado proveniente das áreas de terra firme para o abate é praticamente contínua, tendendo a 
ser um pouco maior no período que inicia a estiagem, que na porção do hemisfério sul, geralmente, inicia-se 
em junho e julho. Na estação seca ocorre a redução no abate devido aos animais perderem peso decorrente 
da escassez na oferta de capim. No entanto, essa estação é de duração relativamente curta e pode ser contor-
nada com a política de estoques reguladores ou com a engorda de bovinos em confinamento.

Nos Estados em que há áreas de pecuária de várzea, as águas começam a atingir um nível alto nos 
meses de março e abril. É o momento no qual a maioria das propriedades nas áreas de várzea vende seus 
animais para abate, aumentando a oferta e venda de animais oriundos dessas localidades.

Além das variações de oferta de animais ao longo do ano devido às características das áreas de 
criação, o comportamento cíclico (que pode durar anos) da oferta de animais deve ser considerado. Esse 
comportamento deve-se à oscilação dos preços do boi gordo, que quando diminui, reduz também o valor 
dos animais, criando um efeito que aumenta o abate de vacas pela ausência de incentivos à sua manu-
tenção. Assim, aumenta a oferta de carne e, em consequência, reduzem os preços. O abate das matrizes 
compromete a geração de bezerros, a reposição de novilhos e a oferta futura de bois. O resultado é sentido 
após um tempo, quando a estrutura populacional do rebanho chega a um limiar onde a falta de novilhas e 
bois gordos faz reduzirem os abates. Com isso, o preço da carne sobe, estimulando o aumento da produção 
e da oferta, completando o ciclo32.

2.4 Distribuição da carne bovina: da fazenda ao prato

O gado produzido na Amazônia é comercializado por várias vias, seja como gado vivo ou carne. O baixo 
custo de produção da carne no Brasil permite que ela seja acessível a uma proporção bem maior da popula-
ção em relação aos outros países33. Em 1990 toda produção de carne brasileira era consumida internamente, 
principalmente nas regiões de maior poder aquisitivo no Sul e Sudeste do Brasil. Já em 2008, 80% eram con-
sumidos internamente e 20% exportados34.

A grande parte da carne produzida na Amazônia Brasileira ainda continua a ser distribuída para outros 
Estados do Sudeste, Nordeste e Sul do país. Os maiores Estados produtores – Pará, Mato Grosso, Rondônia, 
Tocantins e Acre – abastecem também outros Estados da região (Amapá, Amazonas e Roraima)35.Os Estados 
que são abastecidos, seja via boi vivo ou carne resfriada, também podem exportar os mesmos tipos em pe-
quena proporção para Estados vizinhos, quando a logística e um mercado consumidor estão mais próximos.

A venda do rebanho pelos produtores é destinada a intermediários ou marchantes, frigoríficos ou ainda 
para matadouros locais, legalizados ou não.

31 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2014.
32 EMBRAPA, 2006.
33 FAO, 2009.
34 PSDOnline. s/d.
35 ARIMA, BARRETO, BRITO, 2005.
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2.4.1 Intermediários ou marchantes

Os intermediários são muito importantes como elos que possibilitam a cadeia da pecuária bovina funcio-
nar completamente. Eles podem ser responsáveis por várias etapas como: compra dos animais na proprieda-
de, transporte até os abatedouros e distribuição para os compradores de carne bovina. Também podem vender 
o boi vivo para outros Estados ou propriedades.

Para a aquisição dos animais os compradores fazem contato diretamente com o produtor ou possuem 
intermediários localizados em determinados Municípios responsáveis pela compra de animais de pequenos, 
médios ou grandes produtores, que depois são enviados aos abatedouros e frigoríficos ou enviados vivos a 
outros Estados. Geralmente eles também são responsáveis pela distribuição da carne nos atacados e merca-
dos locais ou feiras.

Existem também marchantes responsáveis apenas por retirar a carcaça dos abatedouros e distribuí-la 
para os compradores nos grandes centros urbanos. Esses últimos possuem estruturas muito bem montadas 
com caminhões, câmaras frias, equipe de trabalho e alguns possuem os seus próprios estabelecimentos de 
venda. Como trabalham em uma parte mais restrita da cadeia, costumam comercializar mais animais por mês 
do que os compradores que atuam no ciclo completo da cadeia.

2.4.2 Matadouros

Os matadouros locais vendem a carne in natura, não resfriada, para mercados, açougues e feiras livres 
nos Municípios. Esses matadouros podem muitas vezes não contar com serviços de inspeção sanitária muni-
cipal, não cumprindo a legislação estadual ou federal.

No entanto, admite-se que as estatísticas oficiais da produção pecuária na Amazônia não computam 
os abates em matadouros clandestinos que, na década de 1980, representavam cerca de 30% do total de 
abates no País36.

2.4.3 Frigoríficos

Já os frigoríficos podem ser regionais, com Selo de Inspeção Estadual (SIE), ou Nacionais, com Selo 
de Inspeção Federal (SIF). Os estabelecimentos com SIE vendem a carne resfriada para mercados, feiras e 
supermercados locais, e também contam com os intermediários distribuidores (que também são chamados de 
marchantes), para venderem a carne resfriada no Estado. Já os frigoríficos nacionais, além de abastecer o 
varejo local e regional, também fornecem diretamente para redes de alimentação (supermercados) de outros 
Estados e para exportação.

A partir do ano 2000 houve um aumento considerável no número de frigoríficos na região da Amazônia 
em relação à década de 1990. Esse fato coincidiu com a classificação dos Estados do Mato Grosso, Rondônia, 
Tocantins e Acre como zonas livres de febre aftosa, com vacinação pela Organização Internacional de Saúde 
Animal (OIE), órgão responsável pela certificação internacional37. Desta maneira, as políticas e incentivos cria-
dos para estruturação da cadeia na Amazônia foram desenvolvidos para garantir esse aumento do rebanho, 
produção e distribuição da carne bovina.

A Amazônia produz carne para o seu mercado interno e para abastecer parte da demanda externa. Os pro-
dutores vendem para outras regiões porque os custos médios de produção são baixos o suficiente para compen-
sar o custo de transporte da carne dos frigoríficos até outros locais e países. O grande mercado para a carne dos 
frigoríficos é o Sudeste do País. A seguir estão apresentados os principais Estados produtores e seus mercados:

36 EMBRAPA, 2006.
37 BENSUSAN, ARMSTRONG, 2008.
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• Pará – Centro, Nordeste e Sudeste do país, mercado interno estadual principalmente Belém;

• Tocantins – Nordeste;

• Mato Grosso – Sul e Sudeste;

• Rondônia – Amazonas e Sudeste.38

A comercialização da carne da Amazônia sofreu uma drástica mudança após 2009. Neste ano, depois 
da publicação de um relatório da ONG internacional Greenpeace, os quatro principais frigoríficos atuantes no 
país, na época JBS, Bertim (que depois foi comprada pela JBS), Minerva e Marfrig, que representam hoje algo 
em torno de 60% do que é abatido no bioma, assinaram um acordo chamado G4 – acordo de desmatamento 
zero com a ONG39. O acordo foi devido à pressão por parte das grandes redes de supermercados, como Wal-
Mart, Carrefour e Pão de Açúcar, e produtoras de calçados e roupas, como Nike, Adidas e Timberland, que não 
comprariam mais couro e carne suspeitos de causarem a destruição da floresta. Posteriormente, no Estado do 
Pará, que detém 20% das exportações de carne bovina e toda a exportação de gado vivo e representou 40% 
de todo o desmatamento da Amazônia na última década40, foi criado um Termo de Ajuste de Conduta com o 
Ministério Público Federal do Pará (MPF-TAC) que segue a mesma linha e princípios do acordo G4.

Em ambos os acordos, as indústrias e redes de alimentação se comprometem a não comprar de proprie-
dades envolvidas com o desmatamento ilegal, a exploração de trabalho escravo e a invasão de terras públicas. 
Também só serão aceitas as propriedades que estiverem inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e não 
se encontrarem no interior de terras indígenas.

Enquanto o MPF-TAC limita o desmatamento ilegal, definido pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, 
o acordo G4 é mais restrito e proíbe qualquer desmatamento, mesmo que seja legal.

Mesmo que os acordos incorporem cerca de 70% dos frigoríficos com Serviço de Inspeção Federal na Amazônia, 
a limitação é que ambos só são aplicados àquelas propriedades rurais que vendem diretamente para os frigoríficos. Ou 
seja, os fornecedores indiretos de bezerros que são comprados para engorda nessas propriedades, e que podem vir de 
propriedades que têm desmatamento recente ficam fora da fiscalização41. Por outro lado, esses acordos contribuíram 
para aumentar a adesão ao CAR dessas propriedades que fornecem diretamente aos frigoríficos. Alguns frigoríficos 
compram 96% dos bois terminados de produtores que não fizeram desmatamento recente para 96% das transações42.

No Estado do Amazonas, o MPF também já começou a firmar TAC com os abatedouros e frigoríficos, 
para que não comprem mais gado de áreas embargadas, terras indígenas e UCs, conflitos agrários, e com-
prem somente de quem tem CAR e pedido de licenciamento ambiental, dentre outras. Entretanto, pouco se tem 
em andamento dos sistemas de rastreamento e monitoramento de forma transparente, que requerem esforços 
conjuntos que ainda não saíram do papel.

2.5 Órgãos de fiscalização e controle

Além de servirem à saúde pública, a fiscalização e controle da sanidade da carne são fundamentais para 
a credibilidade do produto frente aos mercados nacional e internacional. São também importantes ferramentas 
no monitoramento da movimentação dos animais e da carne em sua cadeia produtiva. Entre os órgãos de 
fiscalização e controle da cadeia da pecuária no Brasil estão:

38 ARIMA, BARRETO, BRITO, 2005.
39 http://carneaomolhomadeira.org.br/.
40 GIBBS et al., 2015.
41 WALKER et al., 2013.
42 GIBBS et al., op. cit.
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• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

O MAPA é o órgão federal que realiza inspeções sanitárias nos estabelecimentos de controle federal 
responsáveis pela comercialização de carne e seus derivados. Essa inspeção é importante para garantir que 
o produto atende a todas as exigências sanitárias. Os estabelecimentos aprovados pela inspeção do MAPA 
têm suas informações disponibilizadas para consulta pública na página Serviço de Rastreabilidade da Cadeia 
Produtiva de Bovinos e Bubalinos – Sisbov43. Para acessar informações mais detalhadas sobre esses estabe-
lecimentos é necessário possuir um login e senha no sistema, autorizados pelo ministério.

• Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA

A ANVISA foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. É uma autarquia sob regime especial 
que tem como área de atuação todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saú-
de da população brasileira. A agência realiza a fiscalização sanitária de locais e alimentos. Portanto, atua na 
fiscalização de matadouros para assegurar que os mesmos sigam as normas estipuladas para que a carne não 
apresente danos ou riscos à saúde da população.

3. Considerações finais

Não é à toa que a pecuária na Amazônia se tornou a grande vilã do desmatamento, abrangendo 
mais de 60% das áreas abertas do bioma44. Apesar da baixa produtividade, os produtores da região ainda 
conseguem ser competitivos em relação ao gado de outras regiões como Sul e Centro-sul graças ao baixo 
custo da terra e ao clima, onde se destaca a pluviosidade de 2.500 a 3.000 milímetros por ano que favorece 
o desenvolvimento do capim45, 46.

O interesse na cadeia produtiva da pecuária na Amazônia tem crescido rapidamente conforme mais 
países e empresas assumem cada vez mais compromissos sociais e ambientais. Houve avanço significa-
tivo na redução do desmatamento na última década, principalmente a partir dos acordos firmados entre os 
grupos frigoríficos responsáveis pela metade da carne brasileira comercializada com o MPF e com a ONG 
Greenpeace. Apesar do avanço resultante dos acordos, o monitoramento e a fiscalização ainda se restringem 
aos produtores fornecedores diretos. Abranger os acordos aos fornecedores indiretos, que comercializam o 
gado entre fazendas durante as fases de cria, recria e engorda; e o restante dos 30% dos frigoríficos regionais 
e os matadouros locais sem fiscalização ainda é uma necessidade47.

O grande desafio da pecuária na Amazônia, no contexto atual, é aumentar a produção de carne sem 
derrubar a floresta. Isso é possível quando substituímos o sistema extensivo por sistemas de produção mais 
eficientes compatíveis com a manutenção da cobertura vegetal e a biodiversidade48 ao mesmo tempo em que 
fortalecemos os elos da cadeia produtiva com o aprimoramento da logística, da fiscalização da sanidade, dos 
sistemas de rastreamento dos produtos e do monitoramento ambiental.

É preciso fomentar a atividade pecuária realizada nas formas da lei e utilizar sistemas de produção ba-
seados na sustentabilidade, agroecologia e agricultura de baixo carbono. Com técnicas de manejo semi-inten-
sivo e intensivo silvipastoris seria possível mais que dobrar a lotação animal nos pastos já abertos da Amazônia 

43 http://sisbov.agricultura.gov.br/sisbov_cons_web/!sisbov.acessar_sistema_produtor.
44 TERRACLASS, 2010.
45 ARIMA, BARRETO, BRITO, 2005.
46 MARCUZZO e LIMA, 2015.
47 GIBBS et al., 2015.
48 ARIMA, BARRETO, BRITO, 2005.
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Brasileira49, 50. A operacionalização de políticas públicas, por meio das linhas de crédito para o PRONAF Mais 
Alimento e Plano Agricultura de Baixo Carbono (ABC), é crucial para o êxito da transformação, assim como 
atrelar esses créditos a uma assistência técnica de qualidade51.

No entanto, mesmo se todos estes avanços acontecerem, ainda assim não seria suficiente para alimentar 
os habitantes do planeta a exemplo do consumo per capita da população dos Estados Unidos, que é cerca de 
250g de carne por dia. Estima-se que a redução de carne animal na dieta humana global, baseando-se em plan-
tas, contribuirá para reduzir em até 10% as mortalidades, em até 70% a redução de gases de efeito estufa do setor 
de alimentos, e economizará até 31 trilhões de dólares (ou 14% do Produto Interno Bruto Mundial) até 205052.
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Nota técnica

Um modelo sustentável de bovinocultura implica obter 
maior produtividade por área devido aos impactos do modelo 
extensivo, responsável por mais de 56% do desmatamento na 
Amazônia Legal até 2014. São ilustrados cenários que retra-
tam um aumento de demanda por carne bovina que devem 
pressionar ainda mais o setor produtivo. Ao gestor público, es-
clarece a importância estratégica de um melhor uso da terra, 
com benefícios para o produtor e para o meio ambiente de uma 
agricultura de baixo carbono. Identifica como e onde a intensi-
ficação seria mais viável, e como poderia ser facilitada através 
do apoio governamental. Dois estudos de caso, no Acre e Mato 
Grosso, identificam gargalos e potenciais para intensificação.

Resumo
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1. Introdução

Esta Nota Técnica tem por finalidade apresentar as características da bovinocultura de corte na 
Amazônia, bem como mostrar os possíveis benefícios decorrentes do aumento de produtividade da atividade. 
Aos gestores públicos, o documento busca esclarecer a importância estratégica de um melhor uso da terra, 
com benefícios para o produtor e para o meio ambiente, contribuindo, assim, para o desenvolvimento rural de 
baixas emissões de carbono.

O foco na produção de carne na Amazônia se deve ao fato de que a maior parte das terras desmatadas 
no bioma é usada para esta atividade. Assim, para atender à demanda crescente sem gerar desmatamento, 
a produção deve ser aumentada por meio de melhoria na produtividade, ao mesmo tempo que se garante a 
eficiência nas políticas públicas de inibição de desmatamento.

Para mostrar o caminho rumo a esse modelo sustentável de bovinocultura são ilustrados neste documen-
to: a) os cenários de aumento de demanda por carne bovina e os benefícios que eles geram, b) como e onde a 
intensificação é mais viável, e c) como é possível facilitar o processo de intensificação. São mostrados também 
dois estudos de caso, um no Acre e um em Mato Grosso, onde se identificam os gargalos para intensificação, 
e são listadas algumas recomendações e conclusões.

2. O papel da bovinocultura de corte na Amazônia

A bovinocultura de corte ocupa uma grande parte das áreas abertas da Amazônia1, cujo rebanho bovino 
aumentou de pouco mais de 10 milhões de cabeças na década de 1970, para 82 milhões de cabeças em 2014, 
conforme pode ser visto na Figura 1.

1 Amazônia Legal é composta pela totalidade de nove Estados brasileiros, sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Figura 1 – Rebanho bovino nos Estados da 
Amazônia Legal

Fonte: IBGE 2009a, IBGE 2015
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Figura 2 – Área de pasto

Fonte: IBGE 2009b
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O aumento quase que exponencial no número de cabeças de gado (1.170%), no entanto, não foi acom-
panhado pela ocupação de áreas, que se deu de maneira mais lenta. De acordo com os dados do censo, entre 
1970 e 2006, as áreas de pasto variaram entre 20 e 55 milhões de hectares, se estabilizando em torno de 55 
milhões de hectares em 2006 (Figura 2).

Desde o censo de 2006, não existem dados do IBGE quanto à extensão da área de pasto. Porém o pro-
jeto TerraClass Amazônia2(ALMEIDA et al., 2016) e TerraClass Cerrado3(MMA, 2016) indicam que a área de 
pasto nos Estados da Amazônia Legal em 2014 e 2013, respectivamente, ocupavam 63,7 milhões de hectares, 
o que perfaz 56% da área aberta da Amazônia Legal (Tabela 1). 

Tabela 1 – Área de pasto dos Estados amazônicos

Fonte: TerraClass 2013 e TerraClass 2014

A bovinocultura é, portanto, uma grande ocupadora de áreas e geradora de renda para produtores de 
carne e leite de todos os portes, incluindo pequenos, médios e grandes.

Ainda de acordo com os dados do Censo de 2006 (IBGE, 2009), apenas 4% dos produtores são de gran-
de porte, com áreas acima de 1.000 ha, enquanto os pequenos (com áreas de até 200 ha) representam 84% 
do número de produtores (Figura 3).

Em relação à área de pasto, a maior parte é concentrada nas mãos de grandes produtores. Já os peque-
nos produtores (com áreas de até 200 ha), detêm somente 18% da área de pasto (Figura 4).

As figuras anteriores demonstram não somente uma concentração de áreas nas mãos de uma minoria, 
mas também elucidam que uma grande maioria dos produtores são pequenos. 

Usando-se os dados de rebanho e de pasto do IBGE, pode-se ver ainda que as taxas de lotação, que 
frequentemente são usadas para indicar o nível de produtividade das pastagens4, têm aumentado significativa-
mente, de 0,32 cabeças por hectare em 1970 para 1,08 cabeças por hectare em 2006.

2 O TerraClass Amazônia é um projeto do Instituto Nacional de Pesquisas (INPE) espaciais, disponível em: http://bit.ly/2a1U737. Acesso 
em 20/07/2016.
3 O TerraClass Cerrado é um esforço conjunto, contando com INPE, IBAMA, MMA, EMBRAPA, UFG e UFU. Os dados estão disponí-
veis em: http://bit.ly/2awQVfB. Acesso em 20/07/2016.
4 Reconhecemos que seria melhor usar o indicador de quantidade de carne produzida por Estado, mas este dado não é disponível para 
todos os anos citados.

Área de pasto (ha) Área (%)

Acre 1.515.120 2,38%

Amazonas 1.109.299 1,74%

Amapá 32.194 0,05%

Pará 16.062.328 25,23%

Roraima 520.061 0,82%

Maranhão 9.871.141 15,50%

Mato Grosso 21.260.226 33,39%

Rondônia 5.514.432 8,66%

Tocantins 7.791.071 12,24%

Total 63.675.871 100,00%
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Segundo Martha (2012), este aumento na produtividade das pastagens brasileiras teve um efei-
to poupa-terra de 525 milhões de hectares para o país com um todo. Este aumento na produtivida-
de, embora significativo, ainda está muito aquém da produtividade potencial das pastagens brasileiras 
(STRASSBURG et al., 2014).

3. Demanda futura de carne e mercados internacionais

Estima-se que a população mundial deve crescer dos atuais sete bilhões de habitantes para algo 
em torno de 9,7 bilhões em 2050 (United Nations, 2015). Além disso, de acordo com Bunderson (2012 in 
RANGANATHAN, 2013), o consumo de carne bovina per capita deve aumentar, em média, 30% até 2050. 
Assim, quando é somado o aumento populacional com o aumento de demanda global de carne bovina, esti-
ma-se que a produção de carne bovina deva aumentar em mais de 70% para que a demanda de 2050 seja 
atendida, como se vê na Tabela 2 (RANGANATHAN, 2013). 

No Brasil, o aumento de consumo deve ser menor, da ordem de 15%, muito em função do alto nível de 
consumo atual. Já em países como Índia e China, que possuem grandes populações ainda em crescimento, 
o consumo per capita deve mais do que dobrar. Esta é, portanto, uma grande oportunidade para o Brasil se 
apresentar como um dos principais fornecedores de carne bovina para esta demanda crescente.

Grande parte dos consumidores que aumentarão a demanda doméstica e internacional por carne bovina 
nas próximas décadas tem interesse também em consumir produtos de origem sustentável (IPAM et al. 2016). 
Assim, esses consumidores têm colocado cada vez mais pressão sobre o mercado de produtos agropecuários 
para que a produção seja realizada de maneira desacoplada do desmatamento. 

Reflexos dessa demanda são acordos internacionais como a Carta de Nova York5, firmada em 2014 
por mais de 37 Governos nacionais e 53 empresas multinacionais, que se comprometeram com o fim do des-
matamento e recuperação de milhões de hectares de pasto degradado até 2030. Para validar esses tipos de 

5 Uma carta elaborada por Governos, empresas e organizações da sociedade civil tratando do fim do desmatamento e elaborada em 
2014. Disponível em http://bit.ly/1Mq31Vk. Acesso em 20/07/2016.

Figura 3 – Porcentagem de produtores de acordo 
com tamanho da propriedade

Fonte: IBGE 2009c
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esforços, grupos de empresas como o Consumer Goods Forum6, têm como promessa não comprar produtos 
oriundos de áreas desmatadas após 2020.

No Brasil, a Moratória da Soja7 e o TAC (Termos de Ajuste de Conduta) da Pecuária8 funcionam de 
maneira similar, sendo um termo de compromisso onde empresas se comprometem a comprar somente pro-
dutos que sejam certificadamente produzidos em áreas desacopladas de desmatamento. No caso do TAC da 
Pecuária, por exemplo, os quatro maiores frigoríficos do país se comprometeram a não comprar matéria-prima 
de áreas que tinham sido desmatadas a partir de 22 de junho de 2008. No Mato Grosso, até 2012, 17 empresas 
haviam firmado TACs, se comprometendo a não desmatar para produzir ou não comprar carne advinda de 
território desmatado. A proposta é que em troca dos acordos, essas empresas venham a receber incentivos 
para investimento em crédito, assistência técnica e regularização das áreas, além da segurança jurídica que 
representa redução de risco e aprovação de seus consumidores. 

Tendo em perspectiva que boa parte da carne demandada pelo mundo deve ser fornecida pelo Brasil, 
e que as áreas de pastagem do país encontram-se subutilizadas (STRASSBURG et al., 2014), existe uma 
oportunidade real de aumentar a produtividade da bovinocultura, sem depender de novos desmatamentos.

Isto ocorrerá através da intensificação da produção, que deve ser acompanhada da efetiva implemen-
tação de políticas públicas, como o Código Florestal, e uma continuidade e melhoria no comando e controle, 
atribuição dos órgãos encarregados da fiscalização ambiental e da produção da atividade. 

6 Um fórum composto por centenas de empresas que estão comprometidas em tornar as cadeias produtivas mais sustentáveis. Ver: 
http://bit.ly/1vbGqT7. Acesso em 20/07/2016.
7 Relatório da Moratória da Soja. Disponível em: http://bit.ly/2abyVZQ. Acesso em 20/07/2016.
8 Reportagem: moratória da carne. Disponível em: http://bit.ly/2axw0Hn. Acesso em 20/07/2016.

Região
Carne de gado e carneiro (kcal/pessoa/dia)

2006 2050 Mudança

União Europeia 80 75 -6%

Canadá e EUA 117 95 -19%

China 41 89 116%

Brasil 151 173 15%

Antiga União Soviética 118 156 32%

Outros OECD 64 84 31%

América Latina (exceto Brasil) 59 86 45%

Oriente Médio e Norte da África 59 86 45%

Ásia (exceto China e Índia) 24 43 79%

Índia 8 19 138%

África Subsaariana 41 51 26%

Mundo 50 65 30%

Tabela 2 – Consumo de calorias provindas de carne bovina e de ovinos de 2006 a 2050 por região 
do mundo

Fonte: Adaptado de RANGANATHAN, 2013

Intensificação da bovinocultura de corte na Amazônia e seus benefícios



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 109

4. O que significa intensificar?

A intensificação, seja da produção de carne ou leite, é um processo gradual e lento, onde o objetivo é 
aumentar a produtividade sobre a mesma área que já está sendo ocupada para a produção atual. Idealmente, 
o aumento na produtividade se dá por intermédio de melhorias em ao menos quatro áreas de atuação: 

a) na gestão da propriedade, por meio de controle de custos e receitas;

b) no manejo das pastagens, que pode ser feito com reforma das pastagens (calagem e adubação), 
reduzindo os tamanhos dos pastos e rotacionando o gado entre os pastos com maior frequência;

c) na nutrição e sanidade, ofertando um pasto mais abundante, suplementando com sal mineral e cui-
dando melhor da saúde animal;

d) na genética dos animais, trazendo diversidade e qualidade para o rebanho.

Os tipos de melhorias adotadas pelo produtor definirão seu nível de intensificação. Stabile et al. (2016), 
por exemplo, identificaram que os bovinocultores do Estado de Mato Grosso podem ser divididos em três ní-
veis tecnológicos de produção: nível 1 – “tradicional”, nível 2 – “melhorado” e nível 3 – “avançado”, conforme 
sugerido por Sá et al. (SÁ et al., 2010). Essa caracterização foi feita para propriedades de cria, recria/engorda 
e ciclo completo, com um rebanho estabilizado em 1.000 unidades animal (U.A.9). Neste documento, serão 
demonstrados exemplos baseados em sistemas de ciclo completo (Tabela 3).

O produtor tradicional em Mato Grosso, que se encaixa no nível 1 de tecnologia, utiliza uma área de 
pasto de 1.000 ha para manter um rebanho com 1.000 UA. Os pastos não são reformados nem têm correção 
ou fertilização, e utilizam-se piquetes com 60 ha ou mais, onde o gado fica por longos períodos. A monta é 
natural10 e a genética é anelorada, com suplementação de sal mineral deficiente e aguada natural11. Neste 
nível, a capacidade de suporte é de 1 UA/ha, com uma produtividade média de 4,3@/ha/ano12 e uma taxa de 
desfrute13 de 33%, com uma idade média de abate de 36 meses. É neste sistema que se encontram a maioria 
dos produtores, e a transição deste sistema para os outros é a que pode ser mais vantajosa.

No nível 2, o rebanho também é formado por 1.000 UA, mas a área necessária para manter este rebanho é de 
500 ha, dos quais uma parte é reformada e já existe uma preocupação de correção e fertilização de solo. Os piquetes 
são de 30 ha em média, e o gado é nelore ou anelorado, com suplementação de sal mineral e proteinado em níveis 
adequados. Existe uma estação de monta definida e a aguada é natural, mas também com bebedouros. A capaci-
dade de suporte é de 2 UA/ha, com uma produtividade de 10,5 @/ha/ano e uma idade média de abate de 30 meses.

Já no nível 3, são necessários 283 ha para manter o rebanho de 1.000 UA, com a totalidade dos pastos 
reformados, tendo ainda uma rotina definida de análise, correção e fertilização do solo. Os piquetes têm em 
média 10 ha e o pastejo é rotacionado com a aguada feita por bebedouros. O gado é composto por animais 
da raça nelore ou provenientes do cruzamento industrial14. Além disso, a técnica de Inseminação Artificial por 
Tempo Fixo (IATF)15 é utilizada e o gado tem suplementação com proteinado16 e ração em níveis adequados. 

9 U.A. – Unidade Animal – Equivalente a 450 kg de peso vivo.
10 Monta natural: ocorre quando o macho e a fêmea realizam a cópula em liberdade, sem interferência humana.
11 Aguada natural são as fontes de água natural existentes na propriedade, como rios e nascentes.
12 @ é a medida de peso do gado e equivale a 15 kg.
13 Taxa de desfrute é a capacidade do rebanho de gerar animais excedentes para venda.
14 Cruzamento industrial é o cruzamento entre indivíduos de raças diferentes, onde o touro geralmente é de raça pura, buscando au-
mentar a eficiência na produção de carne.
15 IATF: técnica que permite sincronizar um lote de vacas paridas ou novilhas para inseminá-las todas no mesmo dia, sem necessidade 
de observação de cio.
16 Proteinado é uma associação de suplemento mineral e uma fonte de proteína, que melhora o ganho de peso do animal.
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A capacidade de suporte deste sistema é de 3,6 UA/ha, com uma produtividade estimada em 19,5 @/ha/ano 
e idade média de abate de 26 meses.

Tabela 3 – Descrição dos níveis tecnológicos do ciclo completo para Mato Grosso

Fonte:STABILE et. al., 2016

A intensificação se dá quando o produtor escolhe passar do nível 1 para o nível 2 ou 3, ou do 2 para o 3, 
o que lhe traz uma série de benefícios.

A intensificação, no entanto, não precisa ser realizada em toda a propriedade de uma vez só. Para me-
lhor controlar os custos e verificar o impacto da intensificação, estudos (STRASSBURG, 2015; MARCUZZO, 
2015) sugerem que o melhor caminho para se iniciar este processo é por meio de um experimento em uma 
fração da propriedade, para depois expandir a área com maior segurança.

Mesmo assim, como a intensificação não é um pacote pronto, deve-se atentar para outros fatores essen-
ciais para o processo, especialmente:

a) vontade e comprometimento do produtor;

b) assistência técnica especializada;

c) disponibilidade de recursos financeiros.

5. Estudos de caso

Os estudos de caso apresentados a seguir foram realizados pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM) em parceria com diversas entidades locais, para os quais foram feitas algumas simulações de 
intensificação da pecuária bovina em dois Estados Amazônicos – Acre e Mato Grosso, com enfoques diferentes.

Descrição
Ciclo Completo

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Descrição das áreas
Área de pastagem inicial 1.000 1.000 1.000
Área para manter rebanho 1.000 500 286
Condição da pastagem Sem reforma Parte reformado Reformado
Tamanho de piquetes (ha) 60 30 10
Fornecimento de água Aguada natural Aguada natural + bebedouros Bebedouros
Pastejo Alternado Alternado Rotacionado

Manutenção da pastagem
Sem correção e 
fertilização

Correção e  
fertilização deficiente

Correção e  
fertilização eficiente

Controle de pragas Não Eventual Eficiente
Manejo Rebanho

Tecnologia de reprodução Monta natural Estação de monta natural
IATF + Repasse por 
monta natural

Genética Nelore + anelorado Nelore Cruzamento + nelore
Alimentação suplementar Mineral deficiente Mineral + proteinado Proteinado + ração
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5.1 Acre

No caso do Acre, Sá et al. (2010) definiram os sistemas produtivos, seus custos de produção e os custos de tran-
sição entre os sistemas. Com isto, o IPAM (NEPSTAD et. al, 2012) fez simulações do ponto ótimo de intensificação, da 
lucratividade do processo e também do desmatamento evitado em nível estadual, caso este processo ocorresse. As 
conclusões foram de que seria viável e desejável intensificar uma área equivalente a 25% da área de pasto do Estado, 
e isto teria o potencial de gerar um lucro da ordem de R$ 1,5 bilhões aos produtores num período de dez anos, enquan-
to cerca de 472 mil ha deixariam de ser desmatados, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa.Os benefícios 
econômicos e ambientais da intensificação são ilustrados em vídeo produzido pelo IPAM (2014)17.

5.2 Mato Grosso

No caso de Mato Grosso, foram definidos os sistemas produtivos e índices zootécnicos mediante con-
sulta a especialistas do Estado em duas oficinas realizadas em 2014 e 2015. Foram levantados os fatores18 e 
custos de produção, bem como os fatores e custos de transição entre os níveis para cada um dos três sistemas 
produtivos e três níveis tecnológicos. A partir disso, pôde-se analisar a lucratividade dos sistemas, e fazer uma 
estimativa do tempo necessário para que a intensificação se pague.

A Figura 5 ilustra a receita, os custos de produção e lucro por hectare nos diferentes níveis tecnológicos.1920

A Figura 6 ilustra o custo de transição por hectare para passar do nível 1 para o nível 2 e do nível 2 para o nível 3.

Pode-se ver que a lucratividade nos níveis 2 e 3 é significativamente maior do que no nível 1, mas deve-
se considerar que, enquanto o custo de transição do nível 1 para o nível 2 é relativamente baixo, do nível 2 
para o nível 3 este custo se torna proibitivo no atual cenário de preços.

17 Disponível em https://youtu.be/BVKb4jA6-J0. Acesso em 20/07/2016 ou http://www.ipam.org.br/videos, acesso em 20/07/2016.
18 Consideramos os fatores de produção, os insumos, mão de obra, equipamentos e todo o material necessário para ter uma produção a 
partir de um rebanho estabilizado. Sabendo-se os fatores de produção e alterando o preço dos insumos em diferentes regiões, pode-se 
estimar o custo de produção regionalizado para um produtor.
19 No COE, foram considerados os seguintes itens de despesa: mão de obra, pastagens, cercas e benfeitorias, rebanho de reposição, 
manejo sanitário e reprodutivo, alimentação suplementar, tratores/serviços e custos administrativos.
20 O COT adiciona os itens de depreciação de infraestrutura e benfeitorias e o custo anual de manutenção da pastagem.

Figura 5 – Custos (COE19 e COT20) e receitas de 
produção por hectare nos diferentes níveis 
tecnológicos do ciclo completo
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Foi feito um fluxo de caixa de dez anos para um produtor mudando do nível 1 para o nível 2, e foi consta-
tado que se ele não tiver passivo ambiental, o custo da transição se paga a partir do quarto ano.

6. Incentivos e benefícios para aumentar a produção, 
sem causar novos desmatamentos

Como descrito anteriormente, a demanda mundial por carne bovina, que deve aumentar em 70% 
até 2050, é um grande incentivo para o aumento na bovinocultura em Mato Grosso. Para que a produção 
seja aumentada sem causar novos desmatamentos, no entanto, é preciso que ocorra por intermédio da 
intensificação no uso da área de pasto já utilizada, e não da abertura de novas áreas para expansão da 
área de pasto. 

O aumento da produção através da intensificação, por sua vez, apresenta uma série de benefícios, sendo 
o primeiro deles o econômico. Ao adotar a intensificação, o produtor pode aumentar significativamente sua 
produtividade (de 4,3 @/ha/ano para 10,5 @/ha/ano) com um custo de transição relativamente baixo (~R$ 600/
ha), acarretando um aumento de lucratividade (de R$ 170/ha/ano para R$ 319/ha/ano) e ocupando somente 
uma parte de sua área com pasto (de 1.000 ha de pasto para 500 ha).

Outro benefício é que esta área que deixou de ser usada, ou foi “liberada” devido à intensificação, pode 
ser redirecionada para outros usos que podem trazer outras rendas, como o plantio agrícola e até mesmo a 
expansão da atividade da bovinocultura. Desse modo, o produtor poderia optar por produzir mais na fazenda 
toda, assim ajudando a suprir a demanda por carne/grãos que deve ocorrer nos próximos anos. 

Essas áreas liberadas podem ainda ser utilizadas para cumprir quaisquer passivos ambientais que por-
ventura o produtor possa ter, reduzindo seu risco e valorizando seu produto.

Do ponto de vista social, a intensificação pode acarretar no aumento da necessidade de mão de obra, o 
que beneficia o mercado de trabalho local e é uma oportunidade para manter as pessoas do campo no meio 
rural. De acordo com o modelo aqui apresentado, uma fazenda tradicional com 1.000 ha de pasto demanda 
somente dois funcionários (um vaqueiro e um capataz), além do gerente/dono da fazenda. A mudança de nível 
tecnológico que ocorre no processo de intensificação requer no mínimo um vaqueiro a mais, devido ao manejo 
mais intensivo dos animais e do pasto.

7. Desafios da intensificação da bovinocultura

7.1 Questões fundiárias

Por oferecer a segurança necessária para garantir o retorno em médio e longo prazo dos investimentos 
realizados, a regularização fundiária pode ser considerada prioridade na intensificação da bovinocultura e, 
portanto, o primeiro dos grandes desafios a ser solucionado. 

Além da segurança fundiária, o título da terra costuma ser também a forma de garantia mais utilizada no 
sistema de financiamento rural, o que torna a regularização fundiária ainda mais crucial para a intensificação 
da pecuária em vista do alto custo de investimento inicial.

Para obter o título de uma propriedade, no entanto, o produtor precisa investir tempo e dinheiro. Produtores 
reportam que a dificuldade principal na titulação é a lentidão dos órgãos públicos, fomentada pela burocracia e 
falta de comunicação entre os diferentes órgãos envolvidos no processo.
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7.2 Questões de renda e crédito

Os altos custos associados com a implementação das técnicas de produção mais intensivas aqui apre-
sentadas representam outro desafio importante para a intensificação, especialmente para os bovinocultores 
de pequeno porte.

Para este grupo, a dificuldade para acessar crédito reside em duas questões principais: 1ª) a forma mais 
utilizada de garantia no sistema de crédito rural é o título da terra. Como muitos pequenos produtores não estão 
regularizados quanto à posse da terra, eles acabam não tendo acesso ao financiamento para intensificação; 
e 2ª) mesmo quando o produtor é capaz de oferecer garantia ao financiador, ele enfrenta dificuldade para 
elaborar o projeto de intensificação. Com um sistema de assistência técnica enfraquecido e pouco preparado 
para elaborar e acompanhar os projetos de intensificação, o produtor acaba não conseguindo acessar linhas 
de crédito específicas para esse tipo de investimento, como o Programa ABC.

7.3 Questões culturais

A preferência atual da maioria dos produtores no Mato Grosso pela bovinocultura extensiva não é à toa. 
Esta cultura, ou tipo de produção rural, apresenta uma excelente relação custo-benefício, onde o produtor não 
precisa investir muito para ter retorno suficiente para tocar sua atividade. Mesmo quando a produtividade é 
muito baixa, o modelo de produção gera alguma renda, mesmo com pouco investimento no pasto e no manejo 
dos animais.

Diante dos benefícios econômicos e ambientais resultantes do processo de intensificação da bovinocul-
tura, é visível o grande desafio da mudança cultural dos produtores, que deverão optar por maior investimento, 
inclusive em mão de obra, em suas propriedades, principalmente no Estado de Mato Grosso. Incentivo para 
essa mudança, no entanto, é o que não falta.

Como vimos nos estudos de caso do Acre e do Mato Grosso, a renda pode chegar a duplicar quando se 
investe na intensificação, fazendo valer a pena o desafio da mudança cultural.

7.4 Questões ambientais

A proposta de intensificação da pecuária aqui apresentada se baseia no aumento da capacidade de su-
porte da pastagem e, consequentemente, da taxa de lotação do pasto para, no mínimo, duplicar a produção de 
carne em uma dada área sem necessidade de desmatar para criar novos pastos. A redução no estímulo para 
desmatamento pode vir acompanhada também da diminuição na área de pasto, uma vez que altos níveis de 
produtividade permitem ao produtor utilizar áreas menores sem prejudicar seus índices de produção.

A área de pasto que deixaria de ser utilizada devido à intensificação poderia então gerar um benefício 
maior ainda que a redução nas taxas de desmatamento, se fosse utilizada para compensação de passivos 
ambientais, ou até mesmo reutilizada pelo setor agrícola para implementação de atividades sustentáveis, tais 
como o manejo florestal e os sistemas agrossilvipastoris.

No entanto, não é certo que os pecuaristas escolham utilizar de maneira mais sustentável as áreas 
de pasto “liberadas” pela intensificação. Há o risco, inclusive, de que a intensificação e o aumento de renda 
causem o efeito oposto, de incentivo à abertura de novas áreas para aumento de produção. Além disso, a 
intensificação por parte de produtores que fazer recria/engorda, acaba aumentando a demanda por bezerros o 
que, por sua vez, também pode incentivar a abertura de novas áreas de pasto.
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Portanto, é importante que um movimento de intensificação da pecuária venha acompanhado de um 
conjunto de políticas públicas que incentivem a escolha pela compensação de déficit ambiental e pela adoção 
de práticas sustentáveis.

7.5 Questões de infraestrutura

O alto custo associado ao uso de rodovias tão precárias é velho conhecido dos pecuaristas no momento 
de transportar seus animais para os abatedouros. Em um cenário de intensificação, esses altos custos trariam 
impacto também no transporte dos insumos necessários para melhorar a qualidade do pasto.

Os investimentos indispensáveis na melhoria da infraestrutura rodoviária poderiam beneficiar também a 
estrutura de abate e de comercialização dos produtos.

Os Governos Estadual e Federal devem reconhecera importância de se investir na melhoria da malha 
rodoviária, como instrumento fundamental de apoio à adoção da intensificação da pecuária, e, consequente-
mente, ao desenvolvimento sustentável.

7.6 Questões de mão de obra

Nos cenários de intensificação da bovinocultura, é necessário um aumento de mão de obra para o ma-
nejo do pasto, que passará a receber, além da correção e da adubação do solo, manejos específicos que 
garantirão uma maior produção de massa verde. Nesse processo, os animais estarão inseridos num sistema 
de pastejo rotacionado, ou seja, serão movimentados entre os piquetes de pastagem da propriedade, o que 
requer treinamento e maior perícia por parte dos colaboradores.

Em uma cadeia produtiva onde a mão de obra é escassa, a proposta da intensificação encontra na 
quantidade e qualidade de mão de obra um de seus grandes desafios. A dificuldade nessa matéria não está 
somente em atrair os trabalhadores, mas também em capacitar e formar essa mão de obra que, se estiver mal 
qualificada, limita a introdução das novas tecnologias de produção.

Para reverter este quadro, a própria perspectiva de fortalecimento do setor gerada pela intensificação 
pode ser uma forma de tornar o ramo mais competitivo frente a outros setores trabalhistas. Uma vez que a 
atração de mão de obra se intensifique, é importante que as técnicas de gestão e produção e as práticas reco-
mendadas pela pesquisa cheguem às fazendas e sejam efetivamente incorporadas aos sistemas de produção. 
Para tanto, há a necessidade de se investir mais e melhor na extensão rural e assistência técnica.

7.7 Questões de extensão rural/assistência técnica

Com a intensificação da pecuária e o aumento de mão de obra que ela acarreta, seria imprescindível au-
mentar o número de técnicos capacitados. Diretamente associada à qualidade da mão de obra e, portanto, ao 
sucesso de um novo modelo produtivo, está a oferta de serviços de extensão rural e assistência técnica, pois são 
eles que garantem a correta implementação das tecnologias necessárias para a intensificação da pecuária.

Para que possam oferecer um serviço de qualidade, no entanto, os próprios técnicos das instituições de 
assistência técnica e extensão rural (ATER) do Estado necessitam de capacitação, de forma a adequar seus 
conhecimentos às técnicas de intensificação mais atuais que são apresentadas aqui. O gargalo da extensão 
rural se inicia na comunicação entre órgãos de ATER e os geradores do conhecimento, isto é, as universidades 
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e a própria Embrapa. Portanto, é necessário haver um esforço maior do Estado no sentido de capacitar seus 
funcionários para que eles sejam disseminadores das técnicas sustentáveis e atuais.

Em um segundo momento, segue o desafio da difusão desse conhecimento entre os produtores rurais. 
Para tanto, será necessário um investimento grande de recursos que dificilmente poderá ser financiado intei-
ramente pelo Estado. Surge aqui, então, a necessidade de se estabelecer convênios com as associações de 
produtores, pois esses são órgãos capazes também de mobilizar os recursos necessários para completar as 
ações do Estado no âmbito do ATER.

8. Recomendações e conclusões

A intensificação da pecuária é uma atividade que traz benefícios econômicos e ambientais para o produ-
tor, se for feita de forma correta e associada a políticas públicas, pois pode aumentar o emprego e capacitação 
técnica no campo. Este processo, no entanto, não pode ser feito de forma desordenada e sem acompanha-
mento. Em vista disso, o produtor deve buscar assistência técnica com profissionais do ramo, atualizados no 
tema. É um processo de mudança que pode ter um impacto muito positivo na propriedade, mas os retornos 
não são imediatos.

Para as associações de produtores, sugere-se que tragam especialistas sobre o tema para falar em pales-
tras e em Dias de Campo, e assim conscientizar os produtores das possibilidades e benefícios da intensificação.

Para as instituições financiadoras de programas e projetos, é interessante que as iniciativas de intensifi-
cação sejam condicionadas à assistência técnica continuada, por profissionais capacitados no tema.

E  por fim, para gestores públicos, sugere-se que apoiem os produtores com informações, e que cum-
pram seu papel de fiscalização, garantindo assim que o processo seja benéfico a todos os entes envolvidos.
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Experiências de 
formação da cadeia 

produtiva do artesanato 
indígena na Amazônia

Tomas Paoliello Pacheco de Oliveira

Nota técnica

Ao apoiar a cadeia produtiva do artesanato indígena, 
a gestão municipal amplia o uso de matéria-prima local, gera 
trabalho e renda e fomenta o turismo, além do ganho de ima-
gem. Das 11 iniciativas descritas, duas são analisadas: Insti-
tuto Kabu (destaca o caráter orgânico, sustentável e cultural 
das peças) e Wariró – Casa de Produtos Indígenas do Rio 
Negro, onde o associativismo é um fator-chave, liderado por 
mulheres, resultando na primeira iniciativa de autocertificação 
de produtos indígenas do País. O maior obstáculo reside na 
comercialização dos produtos por empresas que não têm com-
promisso com as normas do comércio justo. Ao final, apresen-
ta propostas para implantação ou melhorias na gestão desta 
cadeia produtiva nos Municípios da Amazônia.

Resumo
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Experiências de formação da cadeia produtiva do artesanato indígena na Amazônia

1. Introdução

Esta Nota Técnica tem como principal objetivo oferecer à Administração Municipal algumas referências 
fundamentais para fomento de cadeias produtivas do artesanato indígena na Amazônia, por meio da apresen-
tação de conceitos e de experiências práticas.

2. Artesanato indígena

2.1 Produção artesanal – tipologias

A atividade artesanal tem como eixos a produção não industrial, de forma individual ou em pequenos 
grupos, a utilização de matérias-primas e a vinculação com uma identidade cultural. Portanto, artesanato pode 
assim ser definido:

“Compreende toda a produção resultante da transformação de matérias-primas, com predominância manual, por 
indivíduo que detenha o domínio integral de uma ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e valor cultural 
(possui valor simbólico e identidade cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer o auxílio limitado de 
máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios.”1

Neste sentido, os atores da atividade artesanal são os artesãos e os mestres-artesãos. Artesanato dife-
rencia-se de “arte popular” pelo seu caráter reprodutivo de uma matriz original, e diferencia-se de “trabalhos 
manuais” pela presença do simbolismo identitário-cultural. Os mestres-artesãos são reconhecidos e legitima-
dos pela comunidade como detentores de saberes do ofício, que são transmitidos aos artesãos, responsáveis 
diretos pela produção artesanal.

A cadeia produtiva do artesanato prevê diferentes tipos de organização dos artesãos. Em ordem crescente 
de tamanho, tem-se: núcleos de artesãos, associações, cooperativas, sindicatos e confederações. O artesanato 
pode ser produzido a partir das mais variadas matérias-primas naturais (de origem vegetal, animal ou mineral), 
ou processadas (argila, fios/tecidos ou materiais sintéticos). Devido às suas caracteríticas específicas alguns 
produtos artesanais estão sujeitos à certificação de uso, tais como alimentos e bebidas, cosméticos e brinquedos.

Dentre os diversos tipos de artesanato, o indígena é primordial, pois esta atividade produtiva sempre se 
vinculou a uma tradicionalidade identitária:

“Resultado do trabalho produzido no seio de comunidades e etnias indígenas, onde se identifica o valor de uso, 
a relação social e cultural da comunidade. Os produtos, em sua maioria, são resultantes de trabalhos coletivos, 
incorporados ao cotidiano da vida tribal.”2

Os artesanatos também podem ser classificados de acordo com suas funcionalidades. Desta maneira, 
existem aqueles voltados para uso como adornos, decorativos, educativos, lúdicos, místicos, utilitários, profa-
nos e como lembranças. Na produção artesanal são utilizadas diversas técnicas. A Portaria SCS/MDIC nº 8, de 
15 de março de 2012, descreve e regula 52 técnicas, as quais serão referidas conforme sejam aqui abordadas.

1 BRASIL, 2012, p.28.
2 BRASIL, 2012, p.28.
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2.2 Povos indígenas no Brasil e na Amazônia – identidade,  
cultura e território

No Brasil existem atualmente 817.963 indígenas autodeclarados, os quais pertencem a 305 etnias e falam 
274 diferentes línguas3. Desses, 382.961 (ou 46,8%) vivem nos 771 Municípios que constituem a Amazônia 
Legal brasileira, o que demonstra a capital importância desta região para a ação do Estado em relação a este 
segmento populacional. Dos 771 Municípios amazônicos, 692 (ou 89,8%) têm registro de presença indígena.

Confirmando esta importância da Amazônia Legal na questão indígena tem-se que sete dos dez Municípios 
com maior população indígena absoluta do Brasil estão nesta região. O Município com maior número de índios no 
país é São Gabriel da Cachoeira – AM, com 29.017. Seguem-se os Municípios de São Paulo de Olivença – AM 
(14.974) e Tabatinga – AM (14.855). Os outros constantes nesta lista são: Santa Isabel do Rio Negro – AM (10.749, 5º 
lugar), Benjamin Constant – AM (9.833, 6º lugar), Boa Vista – RR (8.550, 8º lugar) e Barcelos – AM (8.367, 9º lugar).

Em termos do percentual de índios na população municipal o índice de participação da Amazônia no 
Brasil é similar, sete em dez. Uiramutã – RR é o primeiro da lista, com 88,1% de sua população indígena au-
todeclarada. Seguem-se São Gabriel da Cachoeira – AM (76,6%, 3º lugar), Santa Isabel do Rio Negro – AM 
(59,2%, 6º lugar), Normandia – RR (56,9%, 7º lugar), Pacaraima – RR (55,4%, 8º lugar), Santa Rosa do Purus 
– AC (53,8%, 9º lugar) e Amajari – RR (53,8%, 10º lugar).

Desde a Constituição Federal de 1988 (art. 231) os índios passaram a ter direito sobre as terras

(...) “por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seu usos, costumes e tradições”.

Neste sentido atualmente existem 700 terras indígenas (TIs) no país, ocupando 1.172.275km² (ou 13,8% 
do território nacional). Neste quesito, ainda mais acentuadamente do que exposto em relação à população, a 
importância da Amazônia Legal é central: são 422 áreas, ocupando 1.114.012km². Estas representam 22,2% 
da superfície amazônica e 98,4% da extensão de todas as TIs brasileiras. O Estado de Roraima apresenta a 
maior porção de território demarcada como TI: 46,2%, seguida pelo Amazonas (28,5%) e Pará (22,8%).

Nos nove Estados componentes da Amazônia Legal contabilizam-se indígenas de 205 diferentes etnias. 
A maior diversidade étnica é no Amazonas, com 75. Isto demonstra a enorme diversidade cultural existente 
entre os povos indígenas e, consequentemente, o grande potencial para a produção artesanal de alto padrão, 
pois decorrente de variadas fontes identitárias e simbólicas.

2.3 Artesanato indígena e desenvolvimento sustentável

A cadeia produtiva do artesanato indígena está diretamente associada às questões elencadas pelo desen-
volvimento sustentável. Primeiro pela intrínseca relação estabelecida pelos povos indígenas e o meio ambiente, 
já tradicionalmente calcada nos preceitos da sustentabilidade. Outro ponto fundamental é a possibilidade de 
geração de trabalho e renda através da valorização de produtos artesanais feitos de matérias-primas locais, de 
longo histórico de uso, e sobre os quais estas populações têm grande conhecimento. Isto fomenta uma utilização 
tradicional da floresta, evitando outras possibilidades de aproveitamento econômico muito mais degradantes.

3 Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE.
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2.4 Gestão ambiental municipal e a cadeia produtiva do  
artesanato indígena

A gestão municipal tem muito a se beneficiar em vários aspectos da questão ambiental apoiando a cadeia 
produtiva do artesanato indígena. Esta abarca essencialmente três etapas fundamentais: a idealização do artesana-
to, sua confecção (que pode ser subdividida em aquisição da matéria-prima e confecção propriamente dita), e sua 
comercialização. No escopo da gestão ambiental municipal podem haver benefícios advindos de todas estas etapas.

Conforme os produtos artesanais forem idealizados pelos mestres-artesãos baseados na cultura de seus 
povos terão preferência matérias-primas disponíveis localmente, sobre as quais tais povos tenham o controle 
de sua disponibilidade de forma sustentável. Isso, aliado à dedicação ao artesanato de população já tradicio-
nalmente treinada nesta produção, oferece uma possibilidade única de fomentar o desenvolvimento sustentá-
vel em bases locais.

A realização de forma eficiente da última etapa dessa cadeia produtiva – a comercialização – é funda-
mental para alcançar os objetivos ambientais. Aqui diversas variáveis devem ser observadas atentamente, 
principalmente a distância entre os locais de produção e comércio e consequentemente o custo do transporte 
e as possibilidades concretas de venda dos produtos.

Por fim, a valorização da cultura local é um fator altamente positivo para a imagem do Município, o qual 
pode se beneficiar, por exemplo, por meio da promoção de atividades turísticas, que, por sua vez, também 
fortalecerão a cadeia produtiva do artesanato indígena.

2.5 A questão de gênero na cadeia produtiva do artesanato indígena

Ressalta-se a importância das mulheres na cadeia produtiva do artesanato indígena centralmente por 
dois fatores. O primeiro é a tradicionalidade do gênero feminino no domínio das técnicas de produção artesanal 
estabelecida em diversas etnias, conforme exemplos descritos mais adiante. O segundo fator é organizativo, já 
que muitas associações e/ou cooperativas são fundadas e compostas majoritariamente por mulheres.

3. Experiências de formação da cadeia produtiva do 
artesanato indígena na Amazônia

Nos 771 Municípios que conformam a Amazônia Legal, o Censo 20104 detectou a presença de 26.368 
pessoas que declaram ter como principal ocupação de trabalho o artesanato. Entre estas 11.564 (ou 44%) 
eram “Ceramistas e afins (preparação e fabricação)”, 5.537 (ou 21%) eram “Artesãos de pedra, madeira, 
vime e materiais semelhantes” e 2.807 (ou 11%) eram “Artesãos de tecidos, couros e materiais semelhantes”. 
Infelizmente não há nestes dados a discriminação em termos de quantos desses artesãos seriam indígenas.

Existe uma grande dificuldade em quantificar e totalizar as informações sobre a cadeia produtiva do ar-
tesanato indígena na Amazônia5. Primeiramente pela magnitude desta região, e pela fragmentação das fontes 
de informação. Assim, são as ONGs ou pesquisas acadêmicas que buscam, com diferentes objetivos, reunir 

4 IBGE, Censo 2010.
5 Apesar da iniciativa considerável do PAB, os dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) não são 
disponibilizados publicamente. Outra fonte possível, como o Censo do IBGE, não possui pesquisas que correlacionem os dados de 
ocupação com os de raça/cor. A FUNAI também não disponibiliza informações neste sentido.
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dados sobre a produção de artesanato por indígenas. O Instituto Socioambiental – ISA disponibiliza6 uma 
listagem constantemente atualizada com as organizações indígenas brasileiras por unidade de federação, con-
tendo seu nome, os povos indígenas que a compõem, seu endereço, e, em algumas, uma forma de contato.

Somente nos nove Estados da Amazônia Legal contabilizou-se 615 organizações indígenas, com varia-
das escalas, abrangências e especificações setoriais: 234 no Amazonas, 111 no Mato Grosso, 56 no Pará, 50 
no Acre, 50 no Maranhão, 46 em Rondônia, 31 em Roraima, 24 em Tocantins e 13 no Amapá. Todas estas 
organizações teriam potencialmente informações qualificadas sobre a produção artesanal indígena. Destas, 
13 organizações7 são especialmente voltadas para os artesãos indígenas, expressando esta característica no 
próprio nome. Ressalta-se que muitas outras organizações podem tratar de aspectos relacionados à cadeia 
produtiva do artesanato indígena, porém tal seleção demandaria uma pesquisa específica.

Em 1995 foi criado pelo Governo Federal o Programa do Artesanato Brasileiro – PAB, coordenado pela 
Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em 2007 
foi implantado o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro – Sicab, criando uma base de 
dados dos artesãos e suas organizações. O cadastro dos artesãos é feito por cada Coordenação Estadual do 
Artesanato, que emite também a Carteira Nacional do Artesão ou do Trabalhador Manual. 

Em 2012 foi publicado o livro Base conceitual do artesanato brasileiro8, o qual apresenta o PAB e duas 
Portarias do SCS/MDIC que definem as conceituações básicas para o artesanato brasileiro, tais como: formas 
de organização do artesanato/artesãos; tipologias, classificação e funcionalidade do artesanato.

Com a aquisição da carteira, o artesão passa a ter uma identidade profissional, benefícios como po-
der circular com mercadorias por todo o território nacional com a isenção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), participar de feiras e eventos internacionais, ter acesso à Nota Fiscal Avulsa 
de Emissão Eletrônica (e-NFA), vender legalmente seu produto para grandes clientes e realizar emprésti-
mos em instituições financeiras. A título de exemplo, no Estado do Amazonas até 2015, segundo dados da 
Secretaria de Estado do Trabalho – Setrab, já haviam sido cadastrados 3.300 artesãos9. 

A partir de 2013 o desenvolvimento de políticas públicas de apoio ao artesanato passou a ser compe-
tência da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República – SMPE/PR e o PAB passou 
a ser gerido pelo Núcleo de Apoio ao Artesanato, compondo a estrutura da Secretaria de Competitividade e 
Gestão – SECOMP da SMPE10.

6 http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-indigenas/organizacoes-indigenas/lista-de-organizacoes. Acesso em abril de 2016.
7 Associação das Mulheres Indígenas Kaxinawá Produtoras de Artesanato de Tarauacá e Jordão – APAMINKTAJ – Povos: 
Kaxinawá – Tarauacá – AC; Associação dos Artesãos e Manejadores Indígenas Apurinã – ASAMIA – Povos: Apurinã – Rio 
Branco – AC; Associação dos Seringueiros, Agricultores e Artesãos Kaxinawá de Novo Olinda – ASPAKNO – Povos: Kaxinawá 
– Feijó – AC; Associação Arte e Cultura Indígena do Amazonas – AACIAM – Povos: Tariana, Mura, Tukano, Tuyuka, Ticuna, 
Kambeba, Desana, Baniwa – Manaus – AM; Associação Arte Poranga Indígena do Rio Negro – AAPIRN/FOIRN – Povos: Desana, 
Baré – São Gabriel da Cachoeira – AM; Associação das Mulheres Artesãs Ticuna de Bom Caminho – AMATÜ – Povos: Ticuna – 
Benjamin Constant – AM; Associação dos Artesãos e Cultura Indígenas de Umariaçu – ACIU-WARE – Povos: Ticuna – Tabatinga 
– AM; Associação dos Artesãos Indígenas de São Gabriel da Cachoeira – ASSAI-SGC/FOIRN – Povos: Tariana, Tukano, Tuyuka, 
Desana, Baniwa, Baré, Kubeo – São Gabriel da Cachoeira – AM; Centro de Artesanato Indígena TikunaIçaense – CAITI – Povos: 
Ticuna – Santo Antônio do Içá – AM; Organização Indígena dos Artesãos de Belém do Solimões – OIABS – Tabatinga – AM; União 
das Mulheres Artesãs Indígenas do Médio Rio Negro – UMAI/FOIRN – Povos: Tariana, Tukano, Tuyuka, Pira-tapuya, Kanamari, 
Desana, Arapaso, Baniwa, Baré, Makuna, Nadöb – Santa Isabel do Rio Negro – AM; Cooperativa de Trabalho de Artesãos Indígenas 
de Rondônia – YAWITER – COOP’ ART’ INDÍGENA – Povos: Zoró, SuruiPaiter, Karitiana, Cinta larga – Cacoal – RO; Associação 
Indígena dos Produtores Rurais e Artesãos Pankararu-Gurupi/TO – APRAPG – Gurupi – TO.
8 BRASIL, 2012.
9 http://www.amazonas.am.gov.br/2015/06/em-parintins-governo-do-amazonas-oferece-oportunidade-para-artesaos-expandirem-os-nego-
cios/. Acesso em abril de 2016.
10 http://www.relacoesinstitucionais.gov.br/micro-e-pequena-empresa/assuntos/programa-do-artesanato-brasileiro. Acesso em abril de 2016.
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Para melhor conhecimento acerca das possibilidades de formação e fomento de cadeias produtivas do 
artesanato indígena na Amazônia foram selecionadas duas experiências bem-sucedidas sobre as quais serão 
apresentadas informações mais detalhadas: a do Instituto Kabu e a da Wariró – Casa de Produtos Indígenas 
do Rio Negro. Além destas, muitas outras tiveram sucesso e foram de algum modo detectadas pela pesquisa. 
Descrevemos brevemente a seguir nove das quais obtiveram mais destaque no cenário nacional.

3.1 Artesanato indígena – Yakinõ

Promovida pela Associação de cultura e produção indígena Yakinõ, criada em 2001 pela Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia – COIAB, fundada em 1989 e que coordena 75 organizações indígenas 
regionais de 165 etnias, tendo assim abrangência em toda a Amazônia. A atuação da Yakinõ pauta-se no

(...) “fortalecimento institucional das associações; desenvolvimento de atividades de produção sustentável nas co-
munidades; elaboração de estratégias de marketing para divulgação e inserção no mercado (...); e criação de um 
centro de pesquisa e divulgação da cultura indígena”.11

O artesanato está no centro das atividades da Yakinõ. Sua sede em Manaus funciona como loja dos 
produtos e como espaço de intercâmbio entre as organizações e os artesãos indígenas.

(...) “a associação desenvolve também o Programa de Desenvolvimento Sustentável Indígena da Amazônia 
Brasileira, financiado pela Fundação Ford, nas áreas de produtos medicinais, alimentícios e artesanato, buscando 
parcerias técnicas para assessorar as organizações indígenas na produção de óleo de copaíba, beneficiamento 
da castanha, mel e babaçu. A Yakinõ tem como parceiros permanentes a UNAIS, na assessoria geral do projeto, a 
COIAB, no apoio logístico e assessoria política das associações, as Organizações Indígenas de base, no apoio e 
sustento às atividades em desenvolvimento nas comunidades, e a FUCAPI, Fundação Centro de Análise, Pesquisa 
e Inovação Tecnológica, na assessoria técnica ao projeto de babaçu”.12

3.2 Arte Baniwa

Promovida pela Organização Indígena da Bacia do Içana – OIBI, filiada à FOIRN – Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro, foi fundada em 1992 e representa 16 comunidades Baniwa13. Desde 
1994 a OIBI/FOIRN em parceria com o ISA desenvolve diversos projetos relacionados principalmente ao de-
senvolvimento sustentável. O grande produto é a Cestaria de Arumã, tradicionalmente feita por homens adul-
tos, para uso das mulheres no processamento da mandioca-brava, base da alimentação do povo Baniwa.

Em sua página eletrônica são descritos minuciosamente os quatro tipos de cestarias produzidos para 
venda – urutu, balaio, jarro e peneira –, além de aspectos sobre a planta arumã, e cada uma das etapas da 
produção: a extração, a raspagem e areação, a extração dos pigmentos, o tingimento, o descortiçamento, o 
trançamento, o acabamento, a etiquetagem e embalagem, e finalmente o transporte.

11 Negócios para Amazônia sustentável, 2002/2003, p.26.
12 Negócios para Amazônia sustentável, 2002/2003, p.27. O projeto do babaçu é realizado desde o ano 2000 entre os índios Mura, na 
Região do Baixo Madeira, Município de Autazes – AM. Em 2004 foi criada a Associação dos Produtores Indígenas Mura de Autazes – 
APIMA, que passou a gerir esta cadeia produtiva (TARIANO, 2004).
13 http://www.artebaniwa.org.br/. Acesso em abril de 2016.
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Outro produto emblemático é a pimenta Baniwa, cultivada tradicionalmente pelas mulheres. Esta é co-
mercializada sob a forma de pó, resultado de uma mistura única de diversas pimentas, desidratadas e moídas 
com sal especial. O produto final é a pimenta Baniwa tipo jiquitaia, de ampla distribuição, alcançando os gran-
des centros consumidores nacionais.

A arte Baniwa teve apoio do

(...) “ISA para a elaboração de planos de negócios, a capacitação da associação e a mobilização de recursos. 
O projeto contou com apoio financeiro da ONG Austríaca Horizont 3000 desde o início de seu desenvolvimento 
e também do Ministério do Meio Ambiente na elaboração do Plano de Negócios, através do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente”.14

3.3 Arte indígena Apurinã

Promovida pela Associação dos artesãos e manejadores indígenas Apurinã – ASAMIA e pelo Grupo de 
pesquisa e extensão em sistemas agroflorestais – PESACRE15, no Acre. Variados produtos como colares, 
pulseiras, anéis, e brincos são feitos de sementes de palmeiras como tucumã, inajá, jarina e açaí. A coleta das 
matérias-primas é feita por homens e o acabamento pelas mulheres.

Esta cadeia produtiva16 foi estabelecida através do projeto denominado Manejo Comunitário de 
Produtos Florestais Não Madeireiros, que realiza um trabalho de mapeamento ambiental das espécies e 
indivíduos das palmeiras utilizadas. A ASAMIA e o PESACRE também gerem a organização comunitária 
do trabalho e a comercialização da produção. O projeto obteve apoio financeiro da USAID desde 1994, e 
em 1991, do MMA/FNMA, o qual financiou um projeto para o fortalecimento da gestão social e econômica 
da comunidade.

3.4 Arte indígena Ashaninka

Promovida pela Associação Ashaninka do Rio Amônia APIWTXA, no Acre (que também atua nas áreas 
de organização da produção, educação e saúde). A produção artesanal é promovida como uma forma de 
manter os conhecimentos tradicionais e geração de renda. A APIWTXA define quais produtos podem ser co-
mercializados e quais são apenas para uso dos indígenas.

O artesanato Ashaninka é composto por cerca de 80 artigos de uso tradicional, como arcos e flechas, ins-
trumentos musicais, colares de sementes e miçangas, cestaria, entre outros. Geralmente o trabalho artesanal 
envolve tanto homens quanto mulheres. Já a tecelagem, por exemplo, é uma função eminentemente feminina. 
Utilizando o algodão, as mulheres tecem os fios que confeccionarão bolsas, tipoias e cushma (vestimenta). 
O tingimento é obtido naturalmente pela variação do próprio algodão, ou pelo uso de corantes nativos, como 
cascas, barro, raízes e folhas. Para se ter uma dimensão da complexidade e do apuro desse processo, uma só 
peça pode consumir até cinco meses de trabalho contínuo.17

14 Negócios para Amazônia sustentável, 2002/2003, p.19.
15 http://www.pesacre.org.br/. Acesso em abril de 2016.
16 http://www.amazonlink.org/apurina/port/joias.htm. Acesso em abril de 2016.
17 Negócios para Amazônia sustentável, 2002/2003, p.22- 23.
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3.5 Artesanato Wajãpi

Promovido pelo Conselho das aldeias Wajãpi – APINA, fundado em 1994. No Amapá o povo Wajãpi pos-
sui TIs nos Municípios de Laranjal do Jari e Pedra Branca do Amapari. O conselho, além de zelar pelos direitos 
indígenas, tem como principal objetivo a produção e comercialização do artesanato, no que é assessorado pelo 
Centro de Trabalho Indigenista – CTI.

Tradicionalmente, os Wajãpi utilizam um conjunto de conhecimentos e tecnologias que garantem sua 
sustentabilidade, como a confecção de equipamentos de caça e pesca; instrumentos para o processamento 
da mandioca e preparo de alimentos; artefatos talhados em madeira; panelas, tigelas e potes em cerâmica; 
tecelagem de algodão para o vestuário; adornos em plumária para uso cotidiano e ritual, e muitos outros 
artefatos. O conjunto destes e o saber neles implícito constituem a cultura material Wajãpi, presente em 
diversas formas na vida da etnia: no manejo dos recursos naturais, nas técnicas de manufatura, e na orga-
nização tradicional do trabalho.18

3.6 Cestaria Yanomami

Promovida pela Comissão pró Yanomami – CCPY, ONG fundada em 1978. O projeto abarca 14 aldeias 
nas regiões do Demini, Toototobi e Parawau, no Amazonas. A produção da cestaria é exclusiva das mulheres 
que utilizam quatro diferentes fibras:

(...) “o cipó titica (masikiki) e a raiz de paxiubinha (horomo si), que são mais resistentes e por isso utilizados na con-
fecção da trama e da armação-base; o cipó imbé (morothomathoxiki) e um fungo que parece uma raiz (uxiuxikiki), 
que são outras duas fibras mais flexíveis, entrelaçadas à base. Para embelezar ainda mais os cestos, podem ser 
feitos desenhos com urucum (vermelho) e jenipapo (preto), semelhantes aos desenhos que os Yanomami aplicam 
ao próprio corpo”.19

3.7 Tecelagem Kaxinawá

Promovida pela Associação das produtoras artesãs mulheres indígenas Kaxinawá de Tarauacá e Jordão 
– APAMINKTAJ e pela Associação do povo Kaxinawá do rio Jordão – ASKARJ, no Acre. A produção da te-
celagem é feita pelas mulheres. Os produtos comercializados também são de uso cotidiano, tais como redes, 
mantas e chapéus.

“A tecelagem Kaxinawá é caracterizada pela sua ornamentação com os kene − “escrita” ou “desenho”, no idioma 
da etnia. Do ponto de vista plástico, os kene são um conjunto de padrões gráficos tradicionalmente associados aos 
desenhos do corpo da jiboia (Yube), que segundo os mitos de origem seria a dona ou mestra desse conhecimento. 
Diversos (...) kene são utilizados no cotidiano dos Kaxinawá, recobrindo homens e mulheres na pintura corporal e 
alguns artefatos de cestaria, cerâmica, e tecelagem em algodão”.20

18 Negócios para Amazônia sustentável, 2002/2003, p.28.
19 Negócios para Amazônia sustentável, 2002/2003, p.30-31.
20 Negócios para Amazônia sustentável, 2002/2003, p.35.
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3.8 Mel dos índios do Xingu

Promovido desde 1996 pela Associação Terra Indígena Xingu (Atix) em parceria com o ISA, no âmbito 
do Projeto Desenvolvimento de Alternativas Econômicas Sustentáveis e Manejo de Recursos Naturais. São 
cinco povos indígenas que

(...) “participam da atividade, com 21 apiários instalados e 43 apicultores indígenas recebem formação específica. 
O mel de abelha europeia (Apismellifera) do Xingu tem certificado de produto orgânico do Instituto Biodinâmico e foi 
o primeiro produto indígena a obter o certificado do Serviço de Inspeção Federal, do Ministério da Agricultura (SIF) 
no Brasil. O mel dos índios do Xingu é vendido pela rede Pão de Açúcar”.21

3.9 Guaraná nativo dos Sateré-Mawé

Promovido desde 2009 pelo Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé – CPSM, entidade autônoma e auxi-
liar do Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé – CGTSM (fundado em 1989) e apoiado pela Fundação SlowFood 
para a Biodiversidade (criada em Florença, em 2003). O CPSM comercializa seus produtos por intermédio da 
marca própria Nusoken22 (Figura 1). Além do bastão de guaraná, o mais tradicional, oferece o guaraná em pó, o 
pão de guaraná, mel de abelhas nativas, extrato de própolis, óleos de copaíba, andiroba, cumaru e breu, e pó 
de mirantan, muiraruira e unha-de-gato.

“O guaraná é cultivado há centenas de anos na 
Amazônia, entre o rio Tapajós e o Madeira, em 
uma região que corresponde ao território tradi-
cional do povo indígena Sateré-Mawé. O guara-
ná nativo é um cipó que cresce espontâneo até 
uma altura de 12 metros. Os índios recolhem as 
pequenas plantas nascidas das sementes caí-
das e as transplantam nas clareiras da floresta. 
A semente (...) seca ao forno e sem a película 
externa, possui entre 3-4% de cafeína e é rica 
em fósforo, potássio, vitaminas e tanino. (...) o 
guaraná age no sistema nervoso eliminando o 
cansaço, estimulando as funções cognitivas e a 
memória. O guaraná é a base da cultura religio-
sa dos Sateré-Mawé”.23

3.10 Instituto Kabu

A primeira experiência sobre a cadeia produtiva do artesanato indígena explicitada com maiores por-
menores será a dos índios Kayapó24. Estes, autodenominados de Mebengokrê (povo das nascentes d’água) 
pertencem ao grupo étnico linguístico macro-Jê e estão localizados em nove terras indígenas (TIs Badjônkore, 
Baú, Capoto/Jarina, Las Casas, Kararaô, Kayapó, Menkragnoti, Xikrin do Catete e Trincheira/Bacajá) distribuí-
das por mais de 50 aldeias tanto no norte do Estado do Mato Grosso como na porção centro-sul do Estado 

21 http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-indigenas/alternativas-economicas/marcas-indigenas. Acesso em abril de 2016.
22 http://www.nusoken.com/.Acesso em abril de 2016.
23 http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-indigenas/alternativas-economicas/marcas-indigenas. Acesso em abril de 2016.
24 Seu nome também é redigido como Kaiapó ou Caiapós.

Figura 1 – Fôlder ‘Filhos do Guaraná’, com o 
símbolo da Nusoken, marca dos Mawé
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do Pará25. Estão no “Arco do Desmatamento”, área da Amazônia Legal com avanço de áreas de pastagens, 
do garimpo ilegal e de violentos conflitos por terra. Em meados dos anos 2000, após pressões internacionais, 
algumas dessas ações foram abrandadas, mas os Kayapó continuam a viver sobre contínuas ameaças.

Ainda na década de 1980 o governo e organizações socioambientais começaram a criar projetos de 
desenvolvimento de alternativas sustentáveis de geração de renda entre os Kayapó. O objetivo era reduzir a 
vulnerabilidade desses povos à notável pressão sofrida. Desta maneira as relações dos Kayapó com outros 
atores ampliaram-se para além da FUNAI abrangendo ONGs ambientalistas e indigenistas, como por exemplo 
a Conservation International26, que desde 1992 atua na região e é idealizadora do Fundo Kayapó27. 

Uma das organizações de maior representatividade perante os Kayapó, conjuntamente com a Associação 
Floresta Protegida (AFP) e o Instituto Raoni (IR), é o Instituto Kabu (IK) (Figura 2). Optou-se então pela des-
crição desta experiência de concepção, divulgação e venda do artesanato indígena. O Instituto Kabu é uma 
organização social e comunitária criada e dirigida pelo povo Kayapó Mekrãgnoti do sudoeste do Pará (parti-
cularmente das aldeias: Kubenkokre, Pykany e Baú), cuja sede está no Município de Novo Progresso (PA). 
O termo Kabu faz referência a um curandeiro/guerreiro que defende o povo. Os principais objetivos de sua 
criação são a defesa de seus direitos e a valorização da sua identidade étnica, além do destaque às: 

(...) “ações de fiscalização e vigilância dos etnoterritórios; desenvolvimento sustentável por meio de alternativas econô-
micas; preservação do patrimônio cultural (material e imaterial) Kayapó; ações para manutenção das relações sociais 
com a sociedade envolvente e a execução de diversos projetos e programas que visam à manutenção do modo de 
vida das comunidades”.

Entre os parceiros e apoiadores do Instituto 
Kabu são citados a Conservação Internacional 
Brasil, Grupo Dias, International Conservation Fund 
of Canada (ICFC), a Environmental Defense Fund 
(EDF), Instituto Menire, Habitat Socioambiental, 
FUNAI, DNIT, IBD Certificações, Associação 
Floresta Protegida (AFP), Imaflora e IBAMA.

Criado em 2008, o IK coordena e monito-
ra dois projetos (PBA BR-163/PA e Termo de 
Cooperação Eletrobrás/Norte Energia) que, den-
tre outras finalidades, geram recursos ao Instituto 
que possibilitam a idealização e formulação de 
alternativas sustentáveis para os indígenas, des-
tacadamente o artesanato.

25 Segundo informações do ISA.
26 No projeto de Fortalecimento de Atividade de Geração de Renda a Conservation International é citada como a responsável pela destina-
ção dos recursos alcançados junto à Gordon & Betty Moore Foundation e à United States Agency for International Development (USAID).
27 O Fundo Kayapó foi desenvolvido e criado pela Conservação Internacional (CI) com o apoio do BNDES e é atualmente gerenciado 
pelo Funbio, contemplando as áreas de gestão de florestas públicas e áreas protegidas; o controle, monitoramento e fiscalização 
ambiental; atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta; e a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade. O Fundo Kayapó capta recursos financeiros provenientes de instituições dispostas a colaborar com indígenas desta 
etnia e utilizar somente os rendimentos dessa aplicação financeira para financiar projetos apresentados por organizações indígenas. 
Pretende-se, então, que o fundo exista por prazo indeterminado. É importante também mencionar que o Fundo Kayapó é o primeiro 
fundo patrimonial apoiado pelo Fundo Amazônia e, consequentemente, pelo BNDES (ESTEVES, 2013).

Figura 2 – Logotipo do Instituto Kabu apresenta 
exemplos de trabalhos artesanais, como a 
pintura/grafismo e o trançado, típicos dos Kayapó

Ac
er

vo
 In

st
itu

to
 K

ab
u 

Experiências de formação da cadeia produtiva do artesanato indígena na Amazônia Experiências de formação da cadeia produtiva do artesanato indígena na Amazônia



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 127

O Plano Básico Ambiental (PBA) é uma condição para a instalação de empreendimentos e tem por fun-
ção mitigar o passivo ambiental, ou seja, o conjunto de degradações constituído por externalidades geradas 
pela existência de atividades lesivas ou potencialmente impactantes. Deste modo, o PBA da BR-163/PA28, bus-
ca minimizar os impactos da pavimentação da BR-163 – que liga Cuiabá a Santarém – e assegurar os recursos 
naturais e a integridade dos indígenas. Objetiva também valorizar alternativas econômicas sustentáveis, como 
por exemplo o uso desses recursos no desenvolvimento de novos produtos como a vela artesanal, a qual vem 
sendo desenvolvida pela instituição dentro do Programa de Alternativas Econômicas do PBA.

A vela artesanal é confeccionada com o ouriço da castanha-do-brasil e parafinas coloridas. A castanha 
em si é um produto promissor para a geração de renda que através de intervenções simples na sua cadeia 
produtiva gera diversos benefícios para a comunidade produtora29. A iniciativa é inovadora por envolver um 
material da floresta antes dispensado, e enseja a confecção de um produto decorativo com potencial de forta-
lecer as ações de valorização cultural e proteção territorial dos Kayapó.

Outra fonte de recursos fundamentais teve origem em um Termo de Cooperação Eletrobrás/Norte Energia 
celebrado com o IK como fruto do convênio entre a FUNAI e a Eletrobrás após a emissão da licença ambiental da 
UHE de Belo Monte. Esse termo assegura recursos para múltiplas funções, tais como o apoio as safras (babaçu, 
castanha, cumaru etc.), a reabertura da antiga aldeia Mekrãgnoti, a vigilância das TIs Baú e Mekrãgnoti, e o apoio 
para a realização de oficinas de artesanatos nas aldeias. As oficinas valorizam a cultura indígena, aumentam a 
capacitação e o intercâmbio de conhecimentos, promovendo maior eficiência à cadeia produtiva do artesanato.

Neste sentido os produtos Kayapó Mekrãgnoti renovaram sua identidade, ultrapassando o Projeto 
Produtos da Sociobiodiversidade, para uma gama maior que inclui artesanatos, produtos florestais madeirei-
ros, e roçados (Figura 3). A simbologia da figura homenageia seus artesãos ao estampar em sua identidade 
a pintura vermelha do urucum e o grafismo de jenipapo. Este primeiro dá significado ao nome MEKRÃGNOTI, 
que quer dizer rosto vermelho.

Os projetos são inter-relacionados justa-
mente por proporem alternativas econômicas que 
buscam envolver um maior número de atividades 
produtivas. Nesse âmbito, aqui serão descritos 
alguns projetos que são iniciativas tradicionais 
das famílias Kayapó, utilizando matérias-primas 
locais a fim de incrementar o potencial produtivo 
das florestas e promover a sustentabilidade e os 
significados culturais dos produtos.

A empresa Habitat Socioambiental foi um 
ator fundamental na estruturação da cadeia pro-
dutiva do artesanato Kayapó Mekrãgnoti. Sua 
consultoria incluiu oficinas sobre comércio justo, 
gestão financeira, formação de preço, resgate de 
peças, participação em feiras e mestres-artesãos. 
Estas visavam ampliar o arcabouço metodológico 
da cadeia produtiva dos Kayapó, congregando e 
articulando um conjunto de etapas, atividades e 

28 Recursos vinculados ao DNIT num valor estimado de cerca de 7 milhões de reais.
29 JEROZOLIMSKI, A. e RIBEIRO, M., 2011.

Figura 3 – Identidade do Projeto Produtos da 
Sociobiodiversidade para todos os produtos 
Kayapó Mekrãgnoti, do Instituto Kabu
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papéis distribuídos entre os indígenas das aldeias. Tradicionalmente as mulheres são as principais transmis-
soras dos conhecimentos étnicos Kayapó.

O Projeto Castanha passou por vários ciclos, desde a antiga prática de venda in natura para atravessa-
dores, passando pelo benefício e extração do óleo com foco no comércio internacional e, por fim, novamente 
o comércio in natura, porém desta feita com o planejamento a longo prazo do IK, que incluiu a construção de 
uma fábrica para o beneficiamento da castanha. Aproveitando a fama da castanha como produto extrativo 
tradicional na cultura Kayapó esta foi qualificada como produto etnocomunitário, tendo inclusive embalagens 
personalizadas pelo IK.

Do modo similar, o Projeto Babaçu valoriza as diversas potencialidades da planta, desde a geração de 
energia até a produção de peças com suas palhas e sementes. Destaca-se nessa cadeia produtiva o papel das 
mulheres Kayapó da aldeia Baú na produção tradicional do óleo de babaçu. Já o Projeto Cumaru envolve esta 
outra planta amazônica30, a qual além dos fins medicinais é utilizada pela indústria cosmética. As mulheres são 
maioria na produção, ficando também com a maior parte da renda obtida.

O Projeto INOKÀ (‘camiseta’, em Kayapó) promove a produção e comercialização de camisetas inspira-
das no grafismo Kayapó. Foram lançadas as coleções ÔK (pintura/grafismo em Kayapó) e Grafismos Kayapó. 
O projeto foi desenvolvido pelo IK, com recursos do Termo de Cooperação Eletrobrás, com apoio da FUNAI e 
consultoria da Habitat Socioambiental. Cada camiseta buscava apresentar uma variada padronagem relacio-
nada a um aspecto diferenciado da cultura Kayapó.

Outro projeto, denominado Arte Kayapó, abarca o artesanato como um importante patrimônio cultural 
de todo o povo Kayapó. A arte criada nas aldeias é muito rica em detalhes e demonstra uma especialização 
produtiva dividida por gênero. Cabe aos homens peças rituais e utilitárias, especialmente as trançadas, como 
os cestos, e peças decorativas, por vezes reduzidas, de remos, cachimbos e bordunas. A desenvoltura do 
trabalho das mulheres Kayapó Mekrãgnoti com as miçangas e com a fiação de algodão possibilita a criação de 
diversos adornos como brincos, colares e pulseiras. Talvez dentre as peças desenvolvidas pelo IK que melhor 
retratam a identidade Kayapó estejam os grafismos criados pelas mulheres, os quais, além da beleza dos 
desenhos, demonstram sua simetria e perfeição que chamam a atenção, servindo também como um padrão 
de identificação étnica. Rostos, braços, peitos, ou pintura corporal de todo o corpo possuem padrões gráficos 
diferentes. Estas pinturas também variam de acordo com a faixa etária e o gênero da pessoa.

Outra notável parceria é a firmada entre o IK, o Instituto Menire (organização indigenista mista) e mu-
lheres Kayapó da aldeia Pukanu. Elaborado em 2006 pela indigenista Carmen Figueiredo em parceria com as 
mulheres Kayapó. Para este povo a pintura corporal é uma expressão estética, mas fundamentalmente é a 
segunda pele que veste o indivíduo de seu papel social. A tintura utilizada mistura jenipapo, água e carvão e a 
aplicação é feita com um pequeno filete de palmeira, ou bambu, e com as mãos.

O objetivo do Projeto Menire é preservar e divulgar a cultura desse povo. Os grafismos tradicionais são 
transferidos de seus corpos para os tecidos, adereços de miçangas e criação de estampas. Há um código 
complexo por trás dos desenhos criados que são extremamente elaborados e representam formas abstratas 
de jabutis, peixes, antas, plantas, aves. O Projeto Menire também foi responsável em 2010, pela capacitação 
de cinco mulheres indígenas para registrar com fotografias sua própria cultura e as atividades do projeto. Toda 
a renda gerada com essas peças é destinada integralmente para as mulheres nas aldeias.

Com o intuito de divulgar os produtos, promover a articulação dos Kayapó e a comercialização do ar-
tesanato em maior volume, o Instituto Kabu sucessivamente participa de eventos multiculturais e feiras de 

30 Em 2014, é citada a grande demanda e seu alto valor (R$ 25,00/kg) de comercialização.

Experiências de formação da cadeia produtiva do artesanato indígena na Amazônia Experiências de formação da cadeia produtiva do artesanato indígena na Amazônia



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 129

artesanato de variadas magnitudes, em todo o Brasil. Além desses eventos a venda da produção é realizada 
numa etnoloja virtual31 do IK com a opção de pagamento on-line. É valorizado o caráter orgânico, sustentável e 
cultural agregado à produção das peças. A comercialização envolve objetos decorativos e utilitários.

Entre 2014/2015 uma grande rede de lojas do setor de moda sediada no Rio de Janeiro – a Farm – lan-
çou uma coleção de roupas, bolsas, calçados, pulseiras e colares inspirados nos desenhos tradicionais dos 
Kayapó. Uma equipe da empresa passou cinco dias na aldeia Pukanu, onde travaram contato com as mulheres 
artesãs. O projeto foi acompanhado pelo Instituto Menire e teve parte da renda obtida com a venda dos pro-
dutos destinada aos Kayapó. Duas estampas foram produzidas também com a participação da multinacional 
Adidas Originals.

3.11 Wariró – Casa de Produtos Indígenas do Rio Negro

Outro exemplo a ser aqui abordado é o da Wariró – Casa de Produtos Indígenas do Rio Negro (Figura 4). 
Este é um centro de comercialização promovido pela FOIRN – Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro, e estabelecido no centro de São Gabriel da Cachoeira – AM, desde 2005.

Este exemplo de cadeia produtiva do artesanato indígena na Amazônia destaca-se por sua abrangência, 
pois abarca uma grande diversidade étnica – 23 grupos de três famílias linguísticas, Tukano Oriental, Aruak e 
Maku – que totalizam 50 mil indígenas, distribuídos em 30 milhões de hectares (sendo 11 milhões de Terras 
Indígenas demarcadas). A FOIRN é uma federação – fundada em 1987 como associação civil sem fins lucrati-
vos, sem vinculação partidária ou religiosa – que congrega 89 associações indígenas de base que representam 
cerca de 750 aldeias.

A Wariró é administrada diretamente 
pela FOIRN32, que tem como sua maior ins-
tância deliberativa uma Assembleia Geral33, 
a qual escolhe os membros de uma diretoria 
executiva e de um conselho diretor. A direto-
ria se divide em departamentos setoriais, que 
promovem linhas de ações tais como: gestão 
territorial, educação escolar indígena, segu-
rança alimentar, direitos indígenas, saúde 
indígena, mudanças climáticas e comerciali-
zação, concretizada pela Wariró.

Como já mencionado anteriormente, 
São Gabriel da Cachoeira é o Município com 
maior número de indígenas do Brasil (quase 30 mil), os quais representam mais de 75% de toda sua popula-
ção. Outra peculiaridade é que foi o primeiro Município brasileiro (desde 2002) a estabelecer outras línguas 

31 http://www.mekragnoti.com.br/. Acesso em abril de 2016.
32 A gerência da loja é escolhida pela FOIRN e fica responsável por coordenar a compra e a comercialização dos produtos. Além do 
gerente, a loja ainda conta com um atendente.
33 A Assembleia Geral é composta por delegados advindos das assembleias regionais, que representam as cinco coordenadorias 
regionais, delimitadas étnica e territorialmente: Coitua: Coordenadoria das Organizações Indígenas do Rio Tiquié e Waupés; Cabc: 
Coordenadoria das Associações Baniwa e Coripaco; Coidi: Coordenadoria das Organizações Indígenas do Distrito de Iauareté; 
Caiarnx: Coordenadoria das Associações Indígenas do Alto Rio Negro-Xié; e Caimbrn: Coordenadoria das Associações Indígenas do 
Médio e Baixo Rio Negro.

Figura 4 – Logotipo da Wariró e imagens da 
confecção e produção das peças
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que não o português como oficiais, no caso três idiomas indígenas: nheengatu, tucano e o baníua. Outros 
dois grandes Municípios na região abrangida pela FOIRN que também possuem população indígena bastante 
consideráveis, são Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos (respectivamente, mais de 10 mil e mais de 8 mil).

O nome Wariró advém de um personagem mítico, presente na maioria das narrativas dos povos do Rio 
Negro. Numa delas, do povo Baré, ele tinha muitas filhas, sendo isso sua grande riqueza. 

“Na mesma época, vivia Basebó, que conhecia e fazia todos os tipos de artesanatos. Vendo isso, Wariró deu uma 
filha ao Basebó para ter em troca todos os tipos de artesanatos, que ele – Basebó – sabia fazer. Portanto, produzir e 
vender produtos que agregam conhecimentos milenares é uma maneira dos povos indígenas do Rio Negro acessar 
e ter o que eles não podem fazer, no caso, produtos industrializados.”34

Assim, nas palavras de André Baniwa, importante liderança indígena da região, Wariró “não era um 
artesão, mas um estrategista”. É por meio da estrutura da FOIRN, já descrita, que os artesãos e/ou suas asso-
ciações locais se comunicam com a Wariró, eliminando a necessidade de intermediários que invariavelmente 
diminuem de maneira considerável as possibilidades de lucro na cadeia produtiva. Assim, os artesãos remetem 
ou levam pessoalmente suas produções à Wariró, que faz a comercialização.

A Wariró também foi estabelecida no âmbito do PRDIS – Programa Regional de Desenvolvimento 
Indígena Sustentável, criado pela FOIRN em parceria com os Governos Municipal, Estadual e Federal e ONGs. 
O PRDIS envolvem muitas linhas de ação, entre elas, por exemplo, a gestão das TIs, com a execução de pro-
jetos de zoneamento do território, os quais tiveram a participação do INPA – Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia e do ISA – Instituto Socioambiental.

Nesse sentido, a Wariró representa uma proposta de desenvolvimento sustentável, ao agregar valor à 
produção artesanal baseada em matérias-primas retiradas e processadas de acordo com os conhecimentos 
tradicionais. Esta cultura moldada numa temporalidade imemorial respeita a capacidade de recomposição 
ambiental, tanto das espécies diretamente utilizadas quanto de seus habitats, os variados microambientes 
existentes na região do Rio Negro (a Floresta de terra firme, a Caatinga amazônica e Floresta de Igapó).

“O que hoje chamamos de artesanatos na verdade são artefatos muito usados nos afazeres do nosso dia a dia, 
como a pesca, caça, agricultura etc. Esses artefatos possuem técnicas milenares de confecção e possuem marcas 
da nossa identidade cultural, evidenciadas pelos tipos de trançados, desenhos, pinturas e matérias-primas utiliza-
das. E neles também estão presentes as histórias dos nossos antepassados, que são repassadas para as futuras 
gerações quando ensinamos nossos filhos a confeccioná-los”.35

No processo de formação e consolidação da Wariró a participação das mulheres foi fundamental, or-
ganizadas no Departamento de Mulheres da FOIRN, que congrega as diversas associações de mulheres 
indígenas do Rio Negro. Em muitos casos as associações locais de mulheres e de artesãos são coincidentes, 
o que demonstra a força do gênero nessa cadeia produtiva. A Wariró teve como embriões oficinas e encontros 
entre mestres-artesãos e aprendizes, que possibilitaram um processo de resgate de variadas técnicas, como 
confecção, pinturas e desenhos, e de manejo de matéria-prima. Logo, 

34 https://foirn.wordpress.com/2013/11/07/vi-encontro-de-produtores-indigenas-do-rio-negro-foi-realizado-nos-dias-29-a-31-de-outubro/.  
Acesso em abril de 2016.
35 http://www.foirn.org.br/povos-indigenas-do-rio-negro/a-foirn-e-a-valorizacao-do-artesanato-indigena-do-rio-negro/. Acesso em abril de 2016.
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“A Casa também se tornou espaço de troca de conhecimentos, onde os artesãos promovem seminários e encontros 
para intercâmbio de saberes. Como bons frutos dessa iniciativa, hoje já encontramos na região diversas associações de 
artesãos indígenas fazendo e vendendo artesanatos e gerando renda para suas famílias. E algumas das técnicas de con-
fecção que estavam ameaçadas de desaparecer hoje estão revitalizadas e sendo repassadas para as futuras gerações.”36

Esta dinâmica de associativismo majoritariamente feminina, reforçada pela rotina de encontros, oficinas 
e feiras, é a estrutura que sustenta a Wariró. Entre 2006 e 2014 aconteceram sete rodadas do Encontro de 
Produtores Indígenas do Rio Negro, eventos fundamentais para planejar, criar e catalisar diversos projetos que 
envolvem toda a magnitude e diversidade de população e território abrangida pela FOIRN.

Uma das importantes iniciativas tomadas após as três primeiras versões do Encontro de Produtores 
Indígenas do Rio Negro, em 2006, 2007 e 2008, foi planejar a criação de um selo que certificasse os produtos 
artesanais dos povos indígenas do Rio Negro. Tal ideia teve como origem as reações do povo Baniwa, que 
registraram a marca Arte Baniwa, após a tentativa de registro de uma marca por designers que planejavam 
utilizá-la para fins particulares. A marca serviu para identificar a produção de cestaria a partir da fibra de aru-
mã, e também a pimenta Baniwa. Este processo foi fortalecido pelo reconhecimento, em 2010, pelo IPHAN do 
Sistema Agrícola do Rio Negro como Patrimônio Cultural do Brasil. Finalmente, no IV Encontro, realizado em 
2009, ocorreu o lançamento do selo Produto Indígena do Rio Negro, primeira iniciativa de autocertificação para 
produtos indígenas no país. A responsabilidade pela aplicação do selo é da FOIRN, que fiscalizará

(...) “quatro critérios (...): a produção artesanal segundo méto-
dos tradicionais; a produção por indígenas; a produção na re-
gião do Rio Negro; e a comercialização respeitando os critérios 
de comércio justo estabelecidos e acordados entre artesãos e 
os pontos de venda”.37 (Figura 5).

Em 2010,38 a pedido da FOIRN, ocorreram oficinas de ca-
pacitação em negócios promovidas conjuntamente com o ISA – 
Instituto Socioambiental, o SEBRAE – Serviço Brasileiro de apoio 
às Micro e Pequenas Empresas e a FUNAI, intituladas Plano de 
Negócio de Gestão do Centro de Comercialização de Produtos 
Indígenas Wariró, Formação de Preços e Técnicas de Venda. As 
oficinas tiveram participação de lideranças indígenas.

No VII Encontro de Produtores Indígenas do Rio Negro, 
realizado em 2014, na cidade de Barcelos – AM, uma das dis-
cussões levantadas foi sobre a precificação dos produtos co-
mercializados na Wariró. Desde o ano de 2008 a tabela de pre-
ços utilizada para a venda estava inalterada, o que provocava 
uma defasagem que desestimulava o comércio. Neste sentido 
as Coordenadorias Regionais da FOIRN estabeleceram grupos de trabalhos locais que levaram suas deman-
das e sugestões para o encontro, e conjuntamente estabeleceram nova tabela de preços e produtos.

36 http://www.foirn.org.br/povos-indigenas-do-rio-negro/a-foirn-e-a-valorizacao-do-artesanato-indigena-do-rio-negro/. Acesso em abril de 2016.
37 https://site-antigo.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2869. Acesso em abril de 2016.
38 http://www.amazonas.am.gov.br/2013/05/governo-do-amazonas-e-parceiros-capacitam-indigenas-na-gestao-de-negocios-em-sao-gabriel-
da-cachoeira/. Acesso em abril de 2016.

Figura 5 – Peça artesanal com o selo 
produto indígena do Rio Negro
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Por fim ressalta-se a importância da política de comunicação criada e mantida pela FOIRN no fortaleci-
mento das iniciativas de autogestão da cadeia produtiva do artesanato indígena no Rio Negro. Além de uma 
página eletrônica de fácil leitura e com muitas informações, a entidade mantém um blog no qual são atuali-
zadas notícias e reportagens, sobre, por exemplo, as oficinas, feiras e encontros realizados. A Wariró possui 
também, desde 2012, uma página na rede social Facebook, bastante ativa, com publicações constantes de 
fotos e informações dos produtos ofertados.

4. Avaliações das experiências e recomendações

4.1 Problemas e dificuldades detectados

Os principais problemas detectados referem-se à comercialização de produtos artesanais indígenas 
por empresas que não possuem compromisso com as normas do comércio justo, ou mesmo de respon-
sabilidade social e ambiental. Proliferam, tanto em ambiente virtual, quanto em lojas físicas, espaços que 
comercializam o artesanato indígena sem a preocupação com o retorno de renda e mesmo de imagem às 
comunidades produtoras.

Estas iniciativas, além de promoverem um tipo de cadeia produtiva que não respeita as instâncias organi-
zativas políticas dos povos indígenas, abandonam os seus conhecimentos tradicionais sobre a sustentabilida-
de. A escala da produção não é controlada, o que não possibilita a renovação das matérias-primas, podendo 
provocar a escassez destas, o que é extremamente trágico principalmente para as comunidades indígenas.

Outra questão é a concorrência com produtores artesanais não indígenas. Estes possuem geralmente 
maiores facilidades por sua localização e maior inserção no mercado. Muitas vezes as peças artesanais são 
simplesmente copiadas das originais indígenas e, aproveitando-se das vantagens descritas, conquistam um 
mercado que poderia ser destinado aos artesãos indígenas.

Dentre a cadeia produtiva do artesanato indígena na Amazônia um dos maiores gargalos encontra-se na 
passagem da etapa da produção para a comercialização. Aqui sobressaem-se problemas como o alto custo 
do transporte em espaços verdadeiramente gigantescos e desprovidos de infraestrutura básica. Neste sentido, 
quase que invariavelmente os povos indígenas se veem obrigados a promover a cadeia produtiva do artesa-
nato através de parcerias com ONGs, empresas ou instituições públicas que, no mínimo, aportem recursos 
suficientes para o transporte da produção e a colocação desta no mercado.

Muitas vezes a fragilidade da organização política das comunidades indígenas também é um fator ne-
gativo na cadeia produtiva, ao refletir tensas disputas faccionais. Assim são observados conflitos dentro das 
próprias etnias, entre famílias, lideranças, ou mesmo associações com interesses distintos. Tais conflitos fa-
vorecem a infiltração de atores que não estão envolvidos minimamente com qualquer senso de justiça na 
promoção das cadeias produtivas.

4.2 Propostas para implantação e melhorias na gestão da  
cadeia produtiva do artesanato indígena no âmbito municipal 
na Amazônia

Verificou-se ser fundamental uma saudável e orgânica forma de organização política das comunidades e 
povos indígenas para o sucesso das iniciativas relacionadas à cadeia produtiva do artesanato indígena. Como 
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demonstrado nas experiências detalhadas, o associativismo é basilar na estruturação da cadeia produtiva. 
Nos exemplos mais bem-sucedidos o início da narrativa sempre passa pela criação de associações, seja de 
mulheres, de artesãos, ou de comunidades.

Este associativismo atravessa diferentes escalas, desde indivíduos e famílias, passando por comunida-
des e aldeias, e alcançando povos e etnias. Mais além são também atores centrais as grandes confederações, 
federações e organizações que congregam diversas associações de base. Cada escala de organização polí-
tica e administrativa é importante para a geração de uma cadeia produtiva sustentável, e quanto mais essas 
estiverem relacionadas melhores serão os resultados.

A questão municipal na Amazônia é bastante particular principalmente pelo tamanho de seus territórios e 
pela presença de áreas protegidas que não estão sob jurisdição desses Governos. Muitas vezes as TIs abar-
cam mais de um Município o que por si só já se apresenta como uma dificuldade no relacionamento entre os 
povos indígenas e os Governos Municipais. Por outro lado, a criação de instâncias participativas e representati-
vas destes grupos indígenas dentro da Administração Pública Municipal é extremamente necessária e urgente. 
Pequenas ações, como a promoção de oficinas, feiras e encontros locais, são essenciais para a vitalidade dos 
povos, de suas organizações políticas e, por conseguinte, de suas cadeias produtivas.

Este auxílio da Prefeitura em inserir as comunidades indígenas em circuitos mais amplos, nos quais 
elas tenham maiores possibilidades de promover o próprio desenvolvimento sustentável, é fundamental. 
Como ganho imediato do Município sinaliza-se a própria qualidade de vida da população com o aumento 
da possibilidade de desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. Em outro sentido des-
tacam-se também a divulgação em diferentes escalas de uma imagem bastante positiva do Município, 
associada ao desenvolvimento sustentável, ao respeito interétnico e à promoção das identidades vincu-
ladas ao território municipal.

Todas estas positividades podem ser aproveitadas em ações em diversos setores, como por exemplo, 
o do turismo. Esta atividade tem crescimento continuado em todo o mundo, e cada vez mais assiste-se a 
busca de locais diferenciados por suas características ambientais e culturais. Neste sentido as comunidades 
indígenas e seus territórios são locais exemplares para a atração de turistas que muito contribuirão para a 
economia municipal.

5. Considerações finais

A cadeia produtiva do artesanato indígena na Amazônia possui várias experiências com longo histórico 
de execução e superação dos variados obstáculos que a ela se interpõem. Objetivou-se aqui primeiramente 
definir alguns conceitos fundamentais para compreensão do tema: produção artesanal, povos indígenas e as 
relações destes com a questão do desenvolvimento sustentável e a gestão ambiental municipal.

Em seguida tratou-se de explanar algumas experiências de formação destas cadeias produtivas bas-
tante exemplares. Com isso verificaram-se muitas características que catalisaram ou retardaram o desen-
volvimento dessas cadeias de produção. Observou-se também a diversidade cultural apresentada pelos 
povos indígenas amazônicos e a impossibilidade de tratá-los enquanto unidade étnica. Isto reflete-se na 
variedade de formas organizativas, nos produtos oferecidos e nas pretensões a serem alcançadas por cada 
comunidade e povo indígena.

Desta maneira deve-se levar em especial consideração a escala de produção que pretendem os artesãos 
e suas comunidades, principalmente em relação à possibilidade de manutenção de seus modos tradicionais de 
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produção, calcadas em um conhecimento étnico preocupado com a sustentabilidade das suas práticas. Neste 
sentido, cabe observar e compreender que o artesanato indígena é mais que um produto a ser precificado e 
comercializado, mas uma forma dele e seu povo de se relacionar com o ambiente, de sobrevivência cotidiana, 
e de manutenção e reprodução de suas dinâmicas culturais e identitárias.

Conclui-se serem estas atitudes fundamentais para a consolidação de cadeias produtivas de artesanato 
indígena que respeitem a autonomia dos povos, e portanto tenham a possibilidade de conquistar mercados que 
cada vez mais exigem conhecer a origem e o caminho dos produtos consumidos.
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Florestas comunitárias: 
manejo florestal 
comunitário em 
unidades de conservação 
de uso sustentável
Ana Luiza Violato Espada e Iran Paz Pires

Nota técnica

Descreve os benefícios gerados pelo manejo florestal 
de baixo impacto em projetos de manejo florestal comunitá-
rio e familiar (MFCF), caracterizando diversas modalidades 
de manejo de forma coletiva ou familiar praticadas por grupos 
sociais amazônicos. Os planos de manejo florestal sustentá-
vel (PMFS) e o plano operacional anual (POA) são revisados 
pela agência ambiental competente, visando à manutenção 
da produtividade e funções ecossistêmicas das florestas. O 
MFCF pode envolver a utilização tanto da madeira quanto de 
produtos florestais não madeireiros (uso múltiplo). Relata duas 
experiências de manejo comunitário madeireiro em curso em 
Reservas Extrativistas no Amazonas e no Pará, com repercus-
sões positivas para o desenvolvimento local.

Resumo
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1. Introdução

Esta Nota Técnica tem a finalidade de orientar gestores públicos, extensionistas, pesquisadores, estu-
dantes e interessados no manejo florestal comunitário e apresenta, de forma sucinta, dois casos de manejo de 
floresta pública, especificamente reserva extrativista, realizado por populações tradicionais.

Reúne informações relevantes sobre o uso sustentável de florestas para a geração de trabalho, renda, 
conservação ambiental e o desenvolvimento comunitário.

Trata de elementos importantes que devem ser considerados na gestão pública dos recursos naturais, 
discutindo, ao mesmo tempo, o papel crucial do manejo florestal realizado por povos e comunidades tradicio-
nais, assentados da reforma agrária e agricultores familiares para a conservação das florestas tropicais e o 
desenvolvimento sustentável.

2. Manejo de florestas tropicais e conservação ambiental

O manejo florestal pode ser definido como o uso de práticas de planejamento e princípios de conserva-
ção que visam garantir que uma determinada floresta seja capaz de suprir, de forma contínua, um certo produto 
ou serviço. Na Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei Federal nº 11.284/2006), em seu art. 3°, inciso VI, 
manejo florestal é definido como a

“administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os 
mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, 
a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a 
utilização de outros bens e serviços de natureza florestal” (BRASIL, 2006).

Independentemente da definição, o planejamento é o princípio por trás do manejo florestal. As florestas 
tropicais, por conterem uma alta biodiversidade, são bastante dinâmicas. Existem inúmeras interações entre 
diferentes espécies de plantas e animais, ou entre diferentes populações dentro de um ecossistema. Muitas 
espécies se tornam interdependentes umas das outras em suas estratégias de sobrevivência e de reprodução. 
O que se espera do manejo florestal, neste sentido, é que cause uma intervenção pequena na floresta, o sufi-
ciente para não prejudicar tais interações, não interferindo desta forma na resiliência do ecossistema florestal.

O manejo florestal busca reduzir os impactos da exploração e assegurar a sustentabilidade da produ-
ção florestal por meio do planejamento da colheita e do monitoramento do crescimento da floresta. A ativi-
dade se baseia nos princípios de distúrbios naturais, que estão ligados à dinâmica de mosaicos de florestas 
secundárias, de forma que as florestas manejadas devem seguir uma evolução semelhante às florestas 
originais. Os modelos atuais de bom uso das florestas reconhecem a necessidade de pousio da área após 
a exploração, permitindo a regeneração nas clareiras formadas por meio da sucessão secundária. Outro 
aspecto é a importância de explorar poucas árvores de valor econômico por unidade de área, mantendo de 
forma geral a fitossociologia e a biodiversidade local, bem como as condições preexistentes no ecossiste-
ma, respeitando a autoecologia e número de indivíduos das populações remanescentes, conservando as 
florestas para o futuro.

O manejo florestal é obrigatório para a exploração legal de florestas amazônicas. Desta forma, um deter-
minado empreendimento (empresa ou comunidade) interessado em realizá-lo deve, antes de iniciar a explora-
ção, elaborar um Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), contendo uma descrição das características 
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físicas e biológicas da área a ser manejada e documentando os passos que serão adotados para a exploração 
da mesma, acompanhados por suas respectivas justificativas técnicas. O PMFS é então analisado pelo órgão 
ambiental competente que deverá aprová-lo antes da exploração da área. O empreendimento em questão 
também deve submeter à análise do órgão ambiental competente o chamado Plano Operacional Anual (POA), 
documento técnico que descreve as atividades de exploração florestal que serão executados no ano em ques-
tão, em conformidade com o PMFS aprovado para esta área.

Na história da exploração florestal da Amazônia brasileira, pode-se dizer que existem dois grandes 
grupos que utilizam a floresta com fins econômicos ou de subsistência: a indústria madeireira e os diver-
sos grupos sociais que dependem da floresta para sua sobrevivência cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica. Os últimos são grupos sociais representados pelos remanescentes de quilombos, extrativistas, 
ribeirinhos, roceiros, colonos, assentados, indígenas e outros. Dessa forma, o manejo florestal realizado por 
representantes desses grupos sociais da Amazônia brasileira é denominado manejo florestal comunitário e 
familiar (MFCF).

O termo MFCF tem sido utilizado para caracterizar a diversidade de modalidades e escalas de manejo 
praticadas em florestas pelos diversos grupos sociais amazônicos de forma coletiva ou familiar.

O MFCF é a união do planejamento, de ações e de técnicas adequadas para o uso socioeconômico 
da floresta realizado por um grupo familiar ou de moradores locais que possuem o direito de uso da floresta, 
podendo ser título individual da terra, em casos de florestas privadas ou concessão de direito real de uso, em 
casos de florestas públicas. Nesse arranjo, as pessoas envolvidas assumem o compromisso de cuidar da 
floresta, buscando benefícios ecológicos, sociais, econômicos e legais.

3. Manejo florestal comunitário e familiar e 
desenvolvimento local

A exploração das florestas amazônicas é executada por populações tradicionais e comunidades locais 
há mais de três séculos, sendo que na maior parte deste período a exploração estava voltada a operações de 
baixo impacto ou para a extração de um pequeno número e quantidade de produtos. Este tipo de atividade 
precedeu a exploração predatória que, por sua vez, surgiu com a abertura das estradas oficiais da Amazônia, 
uma vez que isto abriu o acesso a extensas áreas florestais no interior da Amazônia brasileira a partir da déca-
da de 1950. Entretanto, paradoxalmente, o manejo florestal comunitário e familiar formalizado é uma atividade 
que ainda enfrenta uma série de adversidades para se consolidar como uma atividade econômica sustentável, 
como a falta de regularização fundiária; o baixo investimento em iniciativas econômicas comunitárias; a falta 
de infraestrutura básica para moradias e escoamento da produção; a dificuldade de acesso à educação de 
qualidade no meio rural; o baixo atendimento na área de saúde; o pouco acesso à assistência técnica agrícola 
e florestal de qualidade, entre outros.

Por esta razão, em 2009, o Governo brasileiro lançou um pacote de incentivos ao MFCF por meio da 
criação de um programa federal voltado ao seu apoio, instituído no Decreto nº 6.874/2009.

O MFCF é fundamental para a conservação dos recursos naturais e para o desenvolvimento da Amazônia 
brasileira devido à dimensão territorial que as florestas públicas destinadas para comunidades ocupam. Do to-
tal de 224 milhões de hectares de florestas públicas cadastradas, 61% são destinados ao uso comunitário e a 
maior parte encontra-se na região amazônica. Com destaque para as reservas extrativistas e os assentamen-
tos ambientalmente diferenciados que representam 9% e 11%, respectivamente, do total de florestas públicas 
destinadas ao uso comunitário.
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As reservas extrativistas e os assentamentos ambientalmente diferenciados possuem grande potencial 
para o manejo florestal comunitário, mas a maioria ainda se encontra em situação de vulnerabilidade, seja 
pelas deficiências na gestão destas florestas públicas ou pela pressão de madeireiros e outros grupos eco-
nômicos interessados no uso e apropriação dos recursos naturais em curto prazo, ocasionando degradação 
florestal, desmatamento e problemas sociais e econômicos para as famílias que vivem nas áreas.

Existem grandes desafios para o uso de recursos naturais de forma sustentável, principalmente se for 
considerado que os povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária e agricultores familiares 
ainda estão expostos a um baixo nível de apoio em termos de políticas públicas básicas. Todavia, o manejo 
de florestas comunitárias tem tido avanços e resultados positivos para assegurar a conservação ambiental, os 
direitos de permanência e uso dos recursos naturais e o desenvolvimento comunitário.

De fato, o uso planejado dos recursos florestais é uma das formas mais eficientes e legítimas de se buscar 
a conservação ambiental e a autonomia social e econômica em florestas comunitárias da Amazônia. Quando 
manejada corretamente, a floresta é valorizada em pé e os riscos de degradação florestal e de desmatamento 
diminuem. Com planejamento e aplicação de técnicas de bom manejo, as condições de saúde e segurança 
no trabalho melhoram e os grupos comunitários passam a acessar um mercado formal com a possibilidade 
de garantir estabilidade e legalidade na comercialização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros.

3.1 Cenário do manejo florestal comunitário e familiar na Amazônia

O manejo florestal diz respeito ao uso de produtos madeireiros e não madeireiros, como óleos vegetais, 
cipós, sementes, frutos, casca e folhas. Quando manejados concomitantemente, madeira e outros produtos da 
floresta, denomina-se manejo de uso múltiplo da floresta.

Guariguata (2013) aponta fortes indícios de que a floresta manejada para o aproveitamento de diversos 
bens e serviços pode ser tão ou mais eficaz na prevenção do desmatamento e da degradação em relação às 
áreas florestais protegidas, como as unidades de conservação de proteção integral.

A lógica da gestão para o uso múltiplo de bens e serviços florestais aplica-se, sobretudo, para produtores 
de pequena escala ou grupos de pessoas de mesma identidade social que executam as atividades em comum 
acordo e de forma coletiva (GUARIGUATA, 2013), como remanescentes de quilombo, extrativistas, ribeirinhos, 
produtores agrícolas de escala familiar, entre outros.

Na Amazônia brasileira existem dezenas de iniciativas de manejo florestal comunitário e familiar. Pinto 
et al. (2011), por exemplo, identificaram 325 iniciativas de MFCF que trabalham com produtos florestais não 
madeireiros (PFNM), como açaí, andiroba, babaçu, buriti, castanha-do-brasil, copaíba e látex de seringueira. 
Os autores concluem que quanto ao uso de PFNM, a regra geral na Amazônia brasileira é o uso/manejo de 
múltiplas espécies por comunidade ou unidade familiar (agro)extrativista.

No caso do manejo madeireiro, foram identificadas 902 iniciativas de MFCF que lidam com madeira, 
sendo 775 (86%) delas do tipo manejo florestal familiar ou de pequena escala (MFF) e apenas 127 (14%) de 
manejo florestal comunitário (MFC) (PINTO et al., 2011).

Nas próximas seções desta Nota Técnica, o produto florestal priorizado será a madeira, por ser um 
produto bastante visado no mercado florestal regional da Amazônia (PEREIRA et al., 2010) e devido ao fato 
de o licenciamento para o uso e comercialização deste produto ser obrigatório, mais complexo e difícil de ser 
alcançado. Em oposição, mesmo sem licenciamento, comunidades e populações tradicionais possuem mais 
facilidades de acesso ao uso e comercialização de produtos florestais não madeireiros (BRASIL, 2012).
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De fato, as florestas comunitárias constituem uma base importante para o fornecimento de madeira à 
indústria florestal na Amazônia. A tendência é de que o volume ofertado pelas comunidades cresça com a 
escassez de oferta de madeira legal na região, impulsionada pelas ações de comando e controle, bem como 
pelas dificuldades atuais em consolidar as concessões onerosas em florestas públicas de produção.

Enquanto as concessões florestais na Amazônia não atingem uma escala adequada1 para suprir o mercado, as 
áreas comunitárias têm sido procuradas pela indústria madeireira como um potencial supridor desta matéria-prima.

Nesse contexto, a demanda por regularização do manejo madeireiro nas unidades de conservação (UC) 
é crescente. Novos instrumentos normativos, como a Instrução Normativa nº 16, de 4 de agosto de 2011, do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), possibilitaram maiores chances de as 
comunidades legalizarem a atividade madeireira, diminuindo o período de espera dos trâmites legais de licen-
ciamento da atividade e facilitando o entendimento do passo a passo do processo.

Além disso, atualmente existe maior receptividade do ICMBio para dialogar sobre os modelos de manejo 
florestal comunitário a serem implementados nas UCs, assim como a urgente necessidade de regularizar a 
atividade que já era praticada tradicionalmente pelos moradores antes mesmo da criação das unidades.

Os moradores das UCs interessados em regularizar e licenciar a atividade madeireira devem seguir o passo 
a passo da IN ICMBio nº 16/2011 e consultar o conselho deliberativo sobre a intenção de licenciar um PMFS. 
Mesmo que a UC não tenha plano de manejo, se demonstrado e aceito pelo conselho deliberativo que a atividade 
madeireira é prática tradicional e gera benefícios locais, ela pode ser licenciada pelo órgão competente, o ICMBio.

4. Algumas experiências de manejo florestal comunitário 
para produção de madeira em unidades de conservação

4.1 Reserva Extrativista Ituxi (AM)

A Reserva Extrativista 
(Resex) Ituxi está localizada em 
Lábrea, sul do Amazonas.

Este Município possui a maior 
área desmatada do Amazonas, de-
corrente da atividade de pecuária e 
da exploração ilegal de madeira que 
ocorrem principalmente nas regiões 
sul e sudoeste do Município. Nestas 
regiões, predomina a exploração 
madeireira em larga escala, tan-
to por Planos de Manejo de Maior 
Impacto (atividade legalizada) como 
por exploração ilegal, cujo produto é 
escoado por estrada, principalmente 
para o Estado de Rondônia.

1 Menos de 1,5 milhão hectares de concessões florestais estavam sob efetiva exploração em 2016, mais de dez anos após a aprovação 
de Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei Federal nº 11.284/2006).

Figura 1 – Localização da Resex Ituxi

Fonte: Arquivo IFT.
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Na sede de Lábrea, existem 43 empreendimentos beneficiadores de madeira (24 movelarias, 16 serra-
rias e três estaleiros). E o consumo médio de madeira das movelarias é de 160,00 m³ por ano e das serrarias 
351,02 m³ por ano (IEB, 2014).

Nesse cenário, a pressão por degradação florestal e desmatamento na Resex Ituxi era expressiva e os 
moradores precisavam ocupar mais o território e utilizar a floresta de maneira adequada, por meio do manejo 
florestal, para assegurar que madeireiras e pecuaristas não invadissem as florestas da unidade.

Os esforços para a regularização da atividade madeireira na Resex Ituxi datam de mais de cinco anos, 
com o apoio de diferentes instituições governamentais e não governamentais, além do movimento social re-
presentado pelo Conselho Nacional de Populações Extrativistas (CNS).

A partir do envolvimento de diversas instituições convidadas pelo ICMBio e associação comunitária para 
apoiar o manejo madeireiro na Resex, iniciou, em 2012, um conjunto de ações que culminou na elaboração do 
PMFS e plano de negócio da madeira manejada.

Os comunitários interessados no manejo madeireiro se autodenominaram manejadores e passaram a 
se organizar para iniciar o trabalho coletivo de manejo florestal. Participaram de intercâmbio sobre arranjos 
sociais e produtivos no manejo florestal comunitário, tendo como resultado a elaboração do regimento interno 
do manejo florestal comunitário.

Foi elaborado o planejamento estratégico-organizacional do manejo florestal comunitário. Com esse pla-
nejamento, criou-se a identidade visual do grupo de manejadores, e o planejamento foi traduzido em um fôlder 
institucional do Empreendimento Angelim.

O planejamento estratégico-organizacional trabalhou noções de coletivismo, princípios e diretrizes organi-
zacionais a partir da visão das comunidades em relação aos objetivos finalísticos do desenvolvimento do manejo 
florestal comunitário. A ferramenta também despertou reflexões entre os manejadores sobre os modos de produ-
ção sustentável pelo qual lutam para ser implantados, além de proporcionar interessantes diálogos que nortearam 
as decisões tomadas e apontaram estratégias de articulação que mais tarde se tornariam normas de convivência 
e regras de uso dos recursos florestais e distribuição da renda oriunda do manejo florestal comunitário.

O Empreendimento Angelim é um projeto comunitário de uso comercial da floresta pautado na susten-
tabilidade ambiental, econômica e social. É formado por um grupo de moradores da Resex Ituxi que, juntos, 
manejam a floresta de forma coletiva e sustentável.

O regimento interno e o planejamento estratégico-organizacional fazem parte de uma estratégia de forta-
lecimento da organização social para o manejo florestal comunitário. Com estes dois documentos, que foram o 

resultado de um processo mais amplo de reflexão 
e construção, os manejadores puderam definir 
missão e valores, além de organizar o trabalho 
estabelecendo funções que vão desde coordena-
dor geral a ajudante de campo. 

A partir da cooperação entre manejadores e 
instituições parceiras, foram licenciados 1.400 ha 
de florestas comunitárias para uso múltiplo, com 
ênfase na madeira. É a quarta unidade de conser-
vação federal a realizar exploração madeireira de 
forma comunitária na Amazônia e a primeira do 
Estado do Amazonas.Fonte: Arquivo IFT.

Figura 2 – Identidade visual
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A unidade de produção anual foi manejada e o Empreendimento Angelim está comercializando a madeira 
serrada de origem legal para movelarias e serrarias do Município de Lábrea/AM.

Figura 3 – Localização da área de manejo florestal na Resex Ituxi

Fonte: Arquivo IFT.

Operacionalmente, o manejo florestal na 
área foi pensado para atender os modos tradicio-
nais de exploração madeireira, praticados pelos 
moradores há décadas, mas também observando 
aspectos legais e ambientais, como topografia e 
ocorrência de cursos d’água. Considerando, ain-
da, que a produção esperada é de 10 m³/ha e que 
o escoamento da madeira da floresta para o pá-
tio de estocagem não poderia ser realizado com 
maquinário pesado. Assim, a madeira é serrada 
(beneficiamento primário) no local de queda da 
árvore e transportada manualmente (no ombro) 
até uma estrada principal, então transferida para 
uma carroceria puxada por trator agrícola de pe-
queno porte até o pátio de estocagem localizado 
às margens do rio principal.

Figura 4 – Manejador medindo peça de madeira 
serrada
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Este modelo operacional de exploração atendeu às expectativas dos manejadores de serrar a madeira, 
como faziam antes do licenciamento do PMFS, para vendê-la em tábuas, pranchas e outros produtos. O mer-
cado comprador em Lábrea tem interesse em comprar a matéria desdobrada e os operadores de motosserra, 
que são maioria no grupo de manejadores, podem exercer suas funções.

O manejo florestal está permitindo uma nova forma de organização do trabalho na Resex Ituxi, baseado 
na divisão coletiva dos cargos, funções e responsabilidades. Além disso, foi precursor da discussão que culmi-
nou na criação da Cooperativa Agroextrativista do rio Ituxi (Coopagri).

As dificuldades de comercialização, como emissão de nota fiscal e gestão financeira, motivou a criação 
da Coopagri, envolvendo diversas comunidades, além de parceiros da UC como o ICMBio, IFT, IFAM, CPT-
Prelazia de Lábrea, CNS, dentre outros.

A proposta é que a cooperativa seja a entida-
de econômica representativa dos produtores fami-
liares e possa acessar mercados formais, emitindo 
nota fiscal e dando escala à produção dos diversos 
produtos provenientes da Resex Ituxi.

A cooperativa propiciou mais postos de tra-
balho para as mulheres, as quais passaram a as-
sumir posições importantes, como a diretoria da 
cooperativa, inclusive presidida por uma mulher. 
Os jovens têm participação ímpar no processo, 
tanto que a vice-presidência é ocupada por um jo-
vem em processo de formação para se consolidar 
como liderança comunitária.

O manejo florestal tem fomentado mudanças na forma de organização e produção na Resex Ituxi, e 
proporcionado desenvolvimento comunitário.

4.2 Reserva Extrativista Verde para Sempre (PA)

A Resex Verde para Sempre ocupa uma grande área do Município de Porto de Moz, Pará. Nela ocorrem 
diferentes tipos de vegetação, desde várzea, onde moradores criam animais como búfalo e gado, à floresta de 
terra firme, com grande potencial para o manejo florestal (madeireiro e de produtos florestais não madeireiros) 
e de grande interesse das madeireiras locais.

Marcado pelos conflitos agrários, Porto de Moz é um dos Municípios paraenses com os mais baixos Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH) do Pará, 0,503. A ação de madeireiros, fazendeiros, grileiros e especuladores 
imobiliários resultam em mortes e ocasionam a saída de famílias de suas terras. Este quadro alarmante foi instalado 
no Município com a intensificação da exploração madeireira após a chegada das serrarias na região. Outro fator que 
impulsionou este cenário foi o esgotamento das espécies madeireiras exploradas na várzea, e a partir disso a extra-
ção de madeira passou a ser realizada em uma distância bem maior dos rios, incluindo a utilização de maquinário 
pesado. A região sofre com ações de degradação dos ecossistemas locais e prejuízos ambientais significativos.

O histórico de conflitos entre moradores e madeireiras pelo uso dos recursos naturais, notadamente a 
madeira, é antigo e bastante conhecido. Mas com a apropriação legítima do uso legal da floresta para venda 
da madeira, as comunidades ganharam autonomia para gerenciar a atividade e trazer benefícios para elas.

Figura 5 – Cooperados representantes da 
diretoria da Coopagri
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Na Resex Verde para 
Sempre, a gestão do território, so-
bretudo nas áreas de terra firme, 
acontece no nível comunitário. 
Embora toda a UC seja uma área 
protegida de uso coletivo, entre 
os moradores existe uma divisão 
socioprodutiva por comunidade e, 
também, por família. Os limites de 
atuação das comunidades foram 
decisivos na escolha do modelo 
de manejo florestal comunitário 
adotado nesta reserva extrativista.

Recentemente, foram apro-
vados cinco PMFS nesta UC. Este 
é um resultado do trabalho em 
parceria envolvendo comunitários, 
Governo e ONGs.

São 40 mil hectares de floresta pública a ser manejada de forma responsável e sustentável por popula-
ção tradicional legalmente reconhecida. Um salto no quantitativo de florestas comunitárias manejadas para fins 
madeireiros na Amazônia brasileira. Tais florestas fornecerão, anualmente, 30 mil m³ de madeira licenciada e 
produzida para gerar trabalho e renda e promover o desenvolvimento comunitário.

A receita bruta anual esperada a partir da comercialização da madeira licenciada será de 6 milhões de 
reais. Considerando que os custos operacionais e gerenciais da cadeia produtiva da madeira serão de 40%, a 
receita líquida esperada será de mais de 3 milhões de reais.

Em uma das comunidades com área licenciada para o manejo florestal, moradores discutiram e cria-
ram mecanismos internos para a utilização das receitas adquiridas com a venda da madeira manejada. 
Parte será destinada como capital de giro e o restante destinado para os fundos de educação, saúde, 
agricultura e infraestrutura.

Com isso, foi possível refletir e criar uma governança mínima local para desenvolver a comunidade a 
partir da gestão e uso sustentável dos recursos naturais.

Nessa comunidade também foi elaborado 
o planejamento estratégico-organizacional do 
manejo florestal comunitário. Com esse planeja-
mento, criou-se a identidade visual do grupo de 
manejadores, e o planejamento foi traduzido em 
um fôlder institucional do Projeto Jutaí.

O Projeto Jutaí é um projeto comunitário de 
uso comercial da floresta pautado na sustentabili-
dade ambiental, econômica e social. Formado por 
um grupo de moradores da comunidade Itapéua, 
da Resex Verde para Sempre que, juntos, mane-
jam a floresta de forma coletiva e sustentável.

Figura 6 – Localização das áreas de manejo florestal na Resex 
Verde para Sempre

Fonte: Arquivo IFT.
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Fonte: IFT, 2016.

Figura 7 – Mecanismo de governança florestal 
local para bem-estar social e desenvolvimento 
comunitário

Florestas comunitárias: manejo florestal comunitário em unidades de conservação de uso sustentável



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 145

A unidade de produção anual ainda não foi ex-
plorada, pois o POA está sendo analisado pelo órgão 
responsável, o ICMBio. A partir da instituição da IN 
ICMBio nº 16/2011, este órgão federal assumiu a res-
ponsabilidade de licenciar as atividades madeireiras 
nas UCs federais.

Para tanto, ICMBio e comunidades contam com as parcerias para viabilizar o manejo florestal comunitá-
rio, seja com apoio técnico, operacional ou financeiro.

5. Considerações finais

O manejo florestal, quando realizado de forma individual ou coletiva por povos e comunidades tradicio-
nais, assentados da reforma agrária e agricultores familiares, pode ser chamado de manejo florestal comuni-
tário e familiar. O marco legal para o MFCF foi a Lei nº 11.284/2006, de Gestão de Florestas Públicas (LGFP) 
e, mais recentemente, o Decreto nº 6.874/2009 que instituiu, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Agrário, o Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar.

O MFCF é a união do planejamento, de ações e de técnicas adequadas para o uso econômico da floresta 
realizado por um grupo familiar ou de moradores de áreas florestais que possuem o direito de uso da floresta 
(área particular ou concessão de direito real de uso). Nesse arranjo, as pessoas envolvidas assumem o com-
promisso de cuidar da floresta, buscando benefícios ecológicos, sociais, culturais, econômicos e legais. Isto 
é possível por meio da conservação do meio ambiente, saúde, educação, trabalho digno e geração de renda.

O MFCF é uma atividade que pode gerar benefícios locais, para as comunidades e famílias que geren-
ciam e executam atividade, mas também para os Municípios ao movimentar a economia com a compra de 
insumos, materiais, equipamentos e contratação de serviços. Por ser uma atividade formal, gera impostos e 
contribui para a geração de trabalho e renda.

Entretanto, para que as famílias e comunidades vençam os desafios a fim de, de fato, consolidar o ma-
nejo florestal em suas áreas de uso, é preciso que o Poder Público fomente ações como de assistência técnica 
florestal e educação profissionalizante.

Em unidades de conservação de uso sustentável, especificamente nas reservas extrativistas, é preciso que o 
conselho deliberativo tenha ciência e dê a anuência para os moradores realizarem o manejo madeireiro. Considerando 

Figura 9 – Grupo de manejadores formado 
por homens, mulheres e jovens
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Fonte: Arquivo IFT.

Figura 8 – Identidade visual
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que as Prefeituras Municipais, geralmente, possuem assento nos conselhos das UCs, por meio de suas secretarias 
municipais (educação, saúde, meio ambiente, agricultura, projetos e outras), é imprescindível a participação qualifi-
cada dos secretários municipais nas discussões relacionadas às atividades produtivas realizadas nas UCs.

Os benefícios gerados pelo uso da floresta para geração de trabalho e renda são destinados aos morado-
res, mas também podem beneficiar todo um Município, fazendo circular impostos e dinheiro na economia local. 
Para tanto, é preciso integrar as políticas, programas e projetos das esferas federais, estaduais e municipais, 
potencializando seus resultados.

Recomenda-se que as Prefeituras Municipais participem dos conselhos gestores (deliberativos ou consul-
tivos) das unidades de conservação para beneficiar os moradores, beneficiários e os Municípios como um todo.
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Guia prático para 
implantação de 

piscicultura familiar 
na Amazônia

Germano Homem Adler

Nota técnica

Oferece orientação para produção de peixes no âmbito 
da agropecuária familiar em Municípios do bioma Amazônia, 
pois a piscicultura minimiza os efeitos da sazonalidade da ativi-
dade extrativista, propiciando equilíbrio entre oferta e demanda 
no mercado. Recomenda o sistema semi-intensivo por combi-
nar a produção de subsistência com a venda do excedente, 
e detalha como estruturar, acompanhar e gerenciar: descreve 
os requisitos para a construção de viveiros; orienta a escolha 
das espécies, o manejo da produção e monitoramento da qua-
lidade da água, e ensina como estimar o GMD e realizar a 
regularização ambiental. Sugere consorciar a criação de peixe 
com a de outros animais, cujos excrementos fertilizam a água 
e reduzem custos com adubo químico. 

Resumo
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Guia prático para implantação de piscicultura familiar na Amazônia

1. Introdução

Esta Nota Técnica tem como principal objetivo fornecer orientações de como realizar a produção de 
peixes no âmbito da agropecuária familiar em Municípios do bioma Amazônia.

O bioma Amazônia é o maior do Brasil, nele se encontra a Bacia Hidrográfica Amazônica, que possui 
grande diversidade de espécies de peixes, estimada entre 1,5 e seis mil espécies (SANTOS & SANTOS, 
2005). Uma diversidade que sempre estimulou a pesca, o cultivo e o consumo na região. O peixe é a princi-
pal fonte proteica para grande parte da sua população, especialmente a que reside nas margens dos rios de 
grande e médio porte.

A piscicultura é uma atividade agropecuária voltada para a produção de peixes que se encontra em con-
tínuo crescimento. Tem se tornado uma ótima opção para o produtor rural que queira fazer dela sua fonte de 
renda, complemento ou atividade de subsistência.

A produção de pescado na Amazônia é basicamente uma atividade extrativista, limitada e influenciada 
pelo nível das águas dos rios com superprodução na época da seca e escassez durante a época da cheia, 
influenciando assim o preço final do produto ao consumidor. A criação de peixes em cativeiro pode minimizar 
os efeitos desta sazonalidade, propiciando equilíbrio entre oferta e demanda no mercado regional ao longo do 
ano (SUFRAMA, 2003).

Nos Estados da região Norte do Brasil, a pesca extrativista vem dando lugar à aquicultura. Em 2011 a 
aquicultura continental mais que dobrou sua produção quando comparada a 2010; nesses anos a produção foi 
de 94.6 mil e 41 mil toneladas, respectivamente (MPA, 2011). Todos os Estados localizados na Amazônia au-
mentaram suas produções entre o ano de 2010 e 2011. Os Estados do Pará e Tocantins tiveram um aumento 
de aproximadamente 100%; o do Amazonas, um aumento próximo a 132% e o Estado de Roraima aumentou 
em 530% (MPA, 2011). O aumento da produção deve-se também à elevação do consumo, que ocorre por 
conta da qualidade e composição nutricional do peixe.

A grande disponibilidade de água, elevadas temperaturas e a diversidade de espécies de peixes cultivá-
veis na Amazônia tornam a piscicultura na região uma atividade bastante produtiva.

2. Implantação do cultivo

2.1 Sistema de cultivo

Os sistemas de cultivo dizem respeito a um conjunto de características ou processos de produção utiliza-
dos por empreendimentos aquícolas, sendo divididos nas modalidades intensiva, semi-intensiva e extensiva.

Para pequenos produtores rurais de agricultura familiar, que visa à produção para subsistência com possibi-
lidade de venda do excedente, recomenda-se o sistema semi-intensivo. Legalmente, a aquicultura é classificada 
como familiar quando praticada por unidade unifamiliar, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 

Considera-se aquicultor familiar aquele que: 

• explora reservatórios hídricos com superfície total de até 2 ha (dois hectares) ou ocupem até 500 m³ 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede;

• explora atividades no meio rural, e que não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais;
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• utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu esta-
belecimento ou empreendimento;

• tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabeleci-
mento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

• dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

O sistema semi-intensivo é o mais utilizado pelos produtores no Brasil, proporciona boa produtividade e 
a ração é complementar ao alimento natural (plâncton, bentos, vegetação aquática ou terrestre etc.). Nesse 
sistema, a densidade de peixes é intermediária aos sistemas extensivo (baixa densidade) e intensivo (alta 
densidade). A produtividade neste sistema possibilita que o produtor rural possa comercializar seus peixes com 
os moradores, atravessadores, peixarias e entrepostos. Na piscicultura familiar, o cooperativismo promove a 
participação de grande parte da comunidade, o compartilhamento de tecnologias baratas e sustentáveis, bem 
como equipamentos, o que contribui para a valorização do produto.

Para o sistema semi-intensivo, é recomendado o monitoramento de parâmetros físico-químicos e biológicos, 
visando garantir boa qualidade da água, sanidade do viveiro e dos peixes, e consequentemente boa produtividade.

2.2 Viveiros

A piscicultura pode ser realizada em diferentes dispositivos de criação, como viveiros escavados e semies-
cavados, viveiros de barragem, açudes, tanques, fluxo contínuo, canais de igarapé, tanques de rede, entre outros.

Para piscicultura semi-intensiva recomenda-se o cultivo em viveiros escavados. O viveiro escavado (ou 
viveiro de derivação) é um reservatório escavado parcial ou totalmente em terreno natural, que possui pequena 
declividade ao longo do curso d’água e sistema de abastecimento e drenagem da água. Desta forma pode-se 
esvaziá-lo e enchê-lo em curto espaço de tempo, podendo ser abastecidos por um açude, curso natural d’água, 
canal de irrigação ou bomba-d’água. O abastecimento e drenagem são feitos por canais. A principal vantagem 
da utilização de viveiros escavados é a facilidade de manejo e controle da entrada e saída de água.

2.2.1 Requisitos para a construção de viveiros

Diversos fatores devem ser considerados para a construção dos viveiros, como a disponibilidade e qua-
lidade da água de abastecimento e tipo de solo. A seguir são apresentados tais fatores de forma detalhada.

a) Água de abastecimento

Para o cultivo de peixes é necessário que tenha disponibilidade de água de boa qualidade na quantidade 
adequada. As condições físico-químicas e biológicas fora dos padrões desejáveis podem propiciar o apare-
cimento de doenças ou morte dos indivíduos. A água deve estar disponível em quantidade suficiente para a 
produção, suprindo a vazão mínima necessária para o abastecimento dos viveiros e reposição das perdas cau-
sadas pela infiltração e evaporação. O viveiro deverá ser construído em área livre de poluição para evitar qual-
quer tipo de contaminação. A construção do viveiro abaixo do nível da fonte de água viabiliza o abastecimento 
por gravidade, não sendo necessário o uso de bombas, que encarecem a produção pelo gasto com energia.

Para se definir a área do viveiro deve-se considerar a vazão de água e as taxas de infiltração e evapora-
ção. Como o cálculo da evaporação é mais difícil de ser realizado, pois varia conforme a temperatura atmosféri-
ca e umidade relativa da região, a área do viveiro somente será dada através do cálculo da estimativa da vazão 
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e infiltração. De forma geral, recomenda-se a vazão de 10 litros por segundo, porém, é aceitável vazão de 6 
litros por segundo, conforme as recomendações constantes nesta Nota Técnica, considerando a fertilização da 
água, o tamanho e número dos tanques e as espécies sugeridas.

A vazão de água em tubulações fechadas, como bicas, pode ser estimada utilizando um balde com vo-
lume conhecido, cronômetro, papel e caneta. A vazão é aferida enchendo o balde e cronometrando o tempo. 
Deve-se repetir por três vezes esta operação e fazer uma média aritmética (MA). A MA pode ser feita somando 
os três tempos marcados e dividindo-os pelo número de repetições (três vezes). Por exemplo:

Após encher três vezes um balde de 30 litros, se obteve como resultado os tempos de 2,5, 3 e 3 segun-
dos para seu completo enchimento.

2,5 + 3 + 3 = 8,5 segundos.

8,5 segundos ÷ 3 repetições = 2,8 segundos, esta é a média aritmética (MA).

A vazão (Q) = 30 litros (volume do balde) ÷ 2,8 segundos (média aritmética do tempo gasto para enchi-
mento) = 10,6 litros por segundo. 

A vazão de 10 litros por segundo é considerada aceitável para piscicultura. A vazão calculada no exem-
plo é suficiente para um viveiro de um hectare nas especificações dadas nesta Nota Técnica.

b) Clima

Deve ser compatível com as adaptações das espécies que serão cultivadas. A temperatura atmosférica e umi-
dade relativa do ar influenciam as taxas de evaporação, e consequentemente, a quantidade de água de reposição.

c) Topografia

Deve ser dada preferência aos terrenos planos ou com baixa declividade, em torno de 2% (2 metros de 
desnível para cada 100 metros de distância). O desnível favorece o deslocamento de água por gravidade.

d) Permeabilidade do solo

É a capacidade do solo de infiltrar água. Para realizar o teste, cave um buraco com 50 cm de diâmetro 
e 1 metro de profundidade e encha com água até a borda. Ao final do dia, se o nível de água tiver baixado, 
complete com água até a borda. Se na manhã seguinte o nível estiver baixo novamente, o solo do terreno não 
é considerado adequado para construção do viveiro. Nesse caso recomenda-se avaliar outra área.

e) Tipo de solo

Os solos mais indicados para viveiros escavados são os de baixa permeabilidade, como os argilosos, por 
reterem mais água e tornarem os taludes do viveiro mais estáveis. O solo argiloso sela melhor os taludes e o 
fundo do viveiro, fornecendo maior resistência contra erosão e percolação. A textura desejável é em torno de 
30 a 40% de argila compondo o solo.

Em campo, para avaliar a textura do solo, pode-se utilizar a técnica de modelagem em “S”. Para o teste 
deve-se coletar um pouco de terra com as mãos, umedecer a terra e tentar formar a letra “S”. 

• Se não for possível dar forma ao solo, este é classificado como arenoso, ou seja, possui menos 
que 15% de argila na sua composição. O solo arenoso é muito permeável, portanto, possui maior 
demanda por reposição de água e causa instabilidade na estrutura do viveiro.

• Se for moldado de forma alongada, dobrado ao meio, e se quebrar ou rachar, configura-se como solo 
de textura média (15 a 35% de argila). Este tipo de solo também não é considerado ideal.

• Se for possível formar a letra “S”, configura-se como solo argiloso, ideal para a piscicultura.

Guia prático para implantação de piscicultura familiar na Amazônia Guia prático para implantação de piscicultura familiar na Amazônia



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 151

Recomenda-se, quando possível, realizar análises de solo em laboratórios especializados para avaliar 
com exatidão o tipo de solo, bem como as propriedades físico-químicas, para que sejam realizadas as devidas 
correções, caso forem necessárias. As análises são importantes para se conhecer os teores de minerais pre-
sentes no solo, e também o pH. Esta caracterização é essencial para a produtividade primária.

2.2.2 Construção do viveiro

É recomendado que as obras de construção do viveiro iniciem somente após o produtor ter obtido outor-
ga do uso da água e licenciamento ambiental da piscicultura, nos casos em que se aplica. Esses temas são 
abordados no final desta Nota Técnica.

a) Demarcação e limpeza

Antes de iniciar a escavação deve-se demarcar as áreas dos viveiros e fazer a limpeza do terreno. A 
limpeza facilita as operações de despesca e também evita danos na malha de rede.

b) Dimensões

Os viveiros preferivelmente devem apresentar formato retangular, com os cantos arredondados, e na 
proporção de 1:3, a 1:4. Este formato favorece um melhor fluxo de água. Para a escolha do tamanho do viveiro 
deve-se considerar a produção esperada, o sistema de cultivo, a troca de água e as espécies cultivadas. De 
forma geral, para reprodução de peixes recomenda-se utilizar viveiros de 250 a 2.000 m2, para alevinagem 
(produção de alevinos) a área dos viveiros deve ter entre 200 e 1.000 m2 e para terminação (engorda) entre 
2.000 e 10.000 m2. Viveiros maiores dificultam o manejo e a despesca (retirada dos peixes).

Para um piscicultor familiar recomenda-se a construção de viveiros (quatro viveiros para obter uma produção 
de até 600 kg de peixe por hectare utilizando o tambaqui como espécie de cultivo) de aproximadamente 1.200 m2 
(dimensão de 20 x 60 metros) para engorda e um viveiro de 400 m2 (10 x 40 metros) para alevinagem. Lagoas de 
estabilização também são necessárias para realizar o tratamento da água de cultivo. Essas lagoas serão aborda-
das no tópico Sistema de Tratamento de Efluente.

c) Declividade do viveiro

É necessário que haja declividade de 2% no 
fundo dos viveiros, do lado onde ocorre o abasteci-
mento para o lado onde ocorre o escoamento. Esta 
declividade permite e facilita a drenagem e a desin-
fecção do viveiro, conforme ilustra a Figura 1.

d) Profundidade

A profundidade da parte rasa do viveiro deverá ter entre 1,0 a 1,7 metros e 1,5 a 2,0 metros na parte funda. 
Pequenas profundidades evitam estratificação (separação em camadas) da água, tornando-a mais homogênea.

Na parte mais funda do viveiro deve-se fazer um rebaixamento (caixa de coleta) de 0,30 a 0,40 centíme-
tros. A caixa de coleta serve para agrupar os peixes durante o esvaziamento. Recomenda-se construí-la em 
alvenaria de tijolo, com revestimento de argamassa de cimento-areia.

e) Taludes

O talude externo pode não ser necessário caso a escavação seja abaixo da linha do solo. Quando neces-
sários, os taludes devem ser bem construídos para evitar desmoronamentos e infiltrações. A construção deve 

Figura 1 – Ilustração da declividade
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Fonte: Mardini et al., 2000.
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ser realizada gradualmente, em camadas de terra de 20 cm, molhando-as e compactando-as até atingirem o 
tamanho ideal para o viveiro. A cobertura dos taludes dos viveiros escavados deve ser feita com o plantio de 
gramíneas na crista e na borda livre, para evitar desmoronamentos.

O dimensionamento dos taludes (Figura 2) deve ser feito em função da profundidade do viveiro e tipo de 
solo, conforme Tabela 1, a seguir.

A borda livre é importante para evitar transbordamentos. A largura da crista dependerá do tamanho dos 
viveiros e do empreendimento. Caso seja previsto o uso de tratores para despesca a largura da crista deverá 
ter 4,0 metros; se somente for usado um pequeno veículo a largura da crista poderá ter 2,0 metros.

Tabela 1 – Relação entre profundidade do viveiro com largura da crista (LC) e borda livre (BL); e tipo 
de solo com talude interno, a montante (TI) e talude externo, a jusante (TE)

Profundidade do Viveiro (m)

1,0 a 1,5 1,5 a 1,7 1,7 a 2,0

LC 1,8 a 2,0 2,0 a 2,5 2,5 a 3,0

BL 0,3 a 0,4 0,4 a 0,5 0,5 a 0,6

Tipo de Solo

areno-argiloso areno-siltoso argiloso

TI 3:1 a 2,5:1 2,5:1 a 2:1 2:1 a 1:1

TE 2:1 a 1,5:1 1,5:1 a 1:1 1:1

O talude precisa ter inclinação de até 45° na 
parte interna. Quanto menor a inclinação, maior 
será a área de borda livre e também a região 
submersa do talude. Isto é importante para evitar 
desmoronamento do talude, aumentar a área de 
vegetação na borda livre e também aumentar a 
área de incidência luminosa, propiciando a produ-
tividade primária.

f) Sistema de abastecimento de água

O sistema de abastecimento de água é responsável por levá-la da fonte natural até o viveiro. A água que 
entra no sistema passa sequencialmente pelo canal de derivação, reservatório, filtro e canal de abastecimento 
do viveiro. O reservatório não compõe obrigatoriamente o sistema.

Canal de derivação

O canal de derivação leva a água até o reservatório ou até o filtro. A água de abastecimento pode 
ser oriunda de rio, riacho, igarapés, entre outras fontes. Para construção do canal de derivação, poderão 
ser feitas canaletas a céu aberto com ou sem revestimento (alvenaria, lonas plásticas, cimento), ou por 
tubulação subterrânea, utilizando material de polietileno rígido (PVC) ou polietileno de alta densidade 
(PEAD). A entrada de água para o sistema de abastecimento deve ser construída em um ângulo de sen-
tido oposto ao fluxo d’água, de modo a minimizar a entrada de peixes e materiais indesejáveis no canal 
de derivação.

Figura 2 – Ilustração das proporções do talude
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Fonte: Autor
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Reservatório

O reservatório serve para abastecer os viveiros, em casos de necessidade. O reservatório é opcional, 
mas altamente recomendável, pois permite a decantação de partículas em suspensão, bem como a retenção 
do fluxo de água, para não comprometer o sistema de abastecimento. O reservatório poderá ser do tamanho 
de um viveiro, isto dependerá do tamanho da área e da disponibilidade do capital de investimento.

Filtro

Antes de entrar para o canal de abastecimento, 
a água deve passar por um filtro para reter de 
forma mais refinada, peixes, ovos de peixes, 
insetos, entre outros materiais. O filtro pode 
ser construído em alvenaria e preenchido por 
material filtrante (cascalho, brita de várias di-
mensões e areia grossa). Recomendam-se as 
dimensões de 2,0 m de largura por 2,0 m de 
comprimento e 1,0 m de altura. Paralelamente 
ao fluxo d’água divide-se o filtro em três partes 
iguais. Devem-se fazer ranhuras nas divisões, 
local onde serão encaixadas placas com tela. 
Entre as placas, coloca-se o material filtrante, 
como ilustrado na Figura 3.

Canal de abastecimento

Recomenda-se que o transporte de água 
até o canal de abastecimento seja feito por cana-
letas a céu aberto, por conta da praticidade e por 
propiciar maior oxigenação da água (Figura 4). A 
partir do canal de abastecimento e em frente a 
cada viveiro, deve-se construir uma comporta de 
50 x 50 cm ou 40 x 40 cm, com 40 cm de profun-
didade (abaixo do nível da canaleta). Desta com-
porta sairá a água para abastecimento do viveiro 
em tubos de PVC de 5 polegadas. O tubo que 
abastece o viveiro deve preferivelmente estar a 
1,0 metro de altura da superfície da água, pro-
movendo uma maior oxigenação. No fundo do 
viveiro, onde a água cai, recomenda-se colocar 
pedras para prevenir erosão.

g) Sistema de escoamento de água

O sistema de escoamento é responsável por levar a água do viveiro até o sistema de tratamento do efluente. 
A água que entra no sistema passa sequencialmente pelo sistema monge e pelo canal de escoamento.

Este sistema deve ser construído no lado oposto ao de abastecimento visando promover maior desloca-
mento de água e resíduos. O comprimento da linha de drenagem é determinado pela área do viveiro e pelas 
necessidades do produtor.

Figura 3 – Filtro usado para evitar a entrada 
de ovos de outros peixes, insetos entre outros 
materiais indesejáveis

Fluxo
da água

Saída
da água

Material filtrante

Fonte: Modificado de http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/
CDinvestigacion/IIAP/iiap1/TEXTO.htm#TopOfPage. Acesso em 
14/07/2016.

Fluxo
da água

Figura 4 – Canaletas a céu aberto com peneiras 
de retenção

Fonte: Modificado de http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/
CDinvestigacion/IIAP/iiap1/TEXTO.htm#TopOfPage. Acesso em 
14/07/2016.
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Sistema monge

O sistema monge consiste em uma estrutura feita em alvenaria e concreto armado, construída 
sobre uma base de concreto. Deve estar localizado na parte mais funda do viveiro e ter altura no nível 
da crista do talude. Este sistema serve para regular o nível de água durante o enchimento e a drenagem. 
É composto por três paredes em formato de “U”, presas à base, sendo esta bem firme e presa ao solo. 
Na parte interior devem ser feitos dois pares de ranhuras, por onde serão colocadas placas de madeira 
e de tela. Estas placas são empilhadas uma sobre a outra. Na ranhura externa, as placas de tela devem 
ser colocadas primeiro, de modo que fiquem mais ao fundo do monge, com cerca de 20 cm a 40 cm de 
altura. Isto permite que somente a água de fundo, pobre em oxigênio e com grandes quantidades de 
resíduos metabólicos, seja drenada. A tela evita a fuga de peixes. Acima desta placa colocam-se as 
outras placas. Na ranhura interna, colocam-se placas de madeiras, sendo a última, uma placa de tela 
(Figuras 5 e 6).

Considerando o tamanho de viveiro sugerido no início desta Nota Técnica, o monge deverá ter as seguintes 
dimensões: ranhuras com 4 cm de largura; espaçadas a 60 cm uma da outra; largura do monge iguais a 1,60 metros 

(viveiro de engorda), 1,20 metros (viveiro de 2ª alevinagem) e 
1,0 metro (viveiro de 1ª alevinagem); comprimento de 2,0 me-
tros; e altura de 2,30 metros. A espessura da base do monge 
poderá ter aproximadamente 10 cm, demais espessuras (pa-
redes) com 20 cm e a fundação com cerca de 18 cm.

Canal de escoamento

Partindo do monge, a água do viveiro deverá cair em sistema de canaletas a céu aberto em direção ao 
sistema de tratamento de efluente.

h) Sistema de tratamento de efluente (Embrapa, 2013)

Há muitas formas de tratar a água utilizada no cultivo. A seguir são apresentadas algumas das principais 
metodologias de tratamento de efluente de piscicultura: sistema de policultivo, sistema de recirculação e lagoas 
de estabilização.

Fluxo
da água

Saída
da água

Fonte: Modificado de https://wwwradardoanthero.blogspot.
com.br/2011/04/sistema-de-escoamento-no-viveiro-monge.
html?view=classic#!. Acesso em 14/07/2016.

Figura 5 – Sistema monge – detalhe 
sistema de escoamento
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Figura 6 – Sistema monge – detalhe sistema de 
escoamento

Fonte: Modificado de https://wwwradardoanthero.blogspot.com.br/2011/04/
sistema-de-escoamento-no-viveiro-monge.html?view=classic#!. Acesso em 
14/07/2016.
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Sistema de policultivo

O sistema de policultivo consiste no cultivo conjunto de outros organismos que consomem parte dos resí-
duos existentes na água. Para este tratamento são utilizados peixes onívoros e filtradores como o tambaqui e 
a matrinxã, além de espécies de cascudos regionais que se alimentam de perifíton, detritos e organismos ben-
tônicos. Esses animais ajudam na limpeza, melhorando consideravelmente a qualidade da água. No entanto, 
recomenda-se a realização de análises de qualidade da água antes de destiná-la ao corpo hídrico. Somente 
este sistema pode ser insuficiente para tratar a água, dependendo da qualidade da água que entra no sistema 
e uso desta água no cultivo.

Sistema de recirculação

Neste sistema a água é tratada por filtros biológicos e mecânicos e retorna ao sistema por bombeamento. 
Tais filtros podem ser construídos artesanalmente, utilizando canos de PVC, bombas de água, cerâmicas ou 
pedras de rio, carvão ativado e malhas.

Lagoas de estabilização

As lagoas de estabilização consistem em uma série de quatro lagoas destinadas a limpeza da água de 
cultivo antes de seu retorno ao corpo hídrico. 

1ª lagoa – Lagoa Anaeróbica: geralmente possui de 3 a 5 metros de profundidade, recebe a água que 
sai do sistema de cultivo, rica em matéria orgânica, partículas em suspensão, alta concentração de DBO 
(demanda bioquímica de oxigênio) e praticamente ausente de oxigênio. Nesta água praticamente é impos-
sível introduzir organismos para ajudar na limpeza pelas condições da água, que são anaeróbicas. Possui 
ambiente adequado para atividade metabólica de microrganismos que somente sobrevivem em meio anóxico 
(sem oxigênio). Neste caso, as bactérias se encarregam de utilizar a matéria orgânica como fonte de energia 
e nutrientes, realizando processos fermentativos.

2ª lagoa – Lagoa Facultativa: a água superficial da primeira lagoa entra neste sistema. Apresenta pro-
fundidade entre 1,5 e 3,0 metros, possibilitando haver processos anaeróbicos ao fundo, e aeróbicos mais 
próximos da superfície, devido à atividade de algas fotossintetizantes que liberam oxigênio. Este sistema ca-
racteriza-se pela sedimentação e remoção de matéria orgânica, nutrientes e sólidos dissolvidos.

3ª lagoa – Lagoa de Maturação: apresenta profundidade entre 0,8 a 1,5, sendo possível haver grande ati-
vidade fotossintética devido a maior penetração de luz na água. Essas condições elevam os níveis de oxigênio 
e também o pH, e, consequentemente, eliminam organismos patogênicos. Nesta lagoa é possível introduzir 
peixes filtradores, herbívoros e iliófagos (comedores do substrato lodoso / arenosos / lamosos). Peixes que 
também poderão ser comercializados após análise sanitária.

4ª lagoa – Lagoa de Macrófitas: utiliza plantas submersas, enraizadas e flutuantes. Espécies como agua-
pé, samambaia-d’água e espécies do gênero Lemna (duckweeds) são conhecidas por realizarem tratamento 
de efluentes. Estas plantas removem o excesso de nutrientes na água, além de melhorar os parâmetros de cor, 
turbidez, DBO, e sólidos em suspensão.

2.2.3 Preparação dos viveiros

A preparação do viveiro deve ser realizada tanto após a sua construção quanto no período entre safras 
(entre despesca e cultivo de um novo lote). Essa preparação consiste em promover a desinfecção do viveiro 
por meio da calagem e inserção de nutrientes no sistema por meio da adubação.
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A calagem para desinfecção do viveiro é realizada no viveiro vazio, sem água. Este procedimento serve 
para eliminar patógenos, fungos e outros microrganismos capazes de causar doenças. Nesta fase, a calagem 
é realizada cobrindo todo o assoalho do viveiro, bem como o talude. A aplicação deve ser feita a lanço (jogando 
com força), dez dias antes do enchimento do viveiro.

A adubação poderá ser feita somente após um intervalo de sete dias da aplicação da calagem, no caso 
de viveiro vazio. A aplicação do adubo também pode ser a lanço, ou enterrado no centro do viveiro. Uma vez 
escolhido o tipo de adubo orgânico, deve-se seguir a seguinte recomendação: esterco de aves (1.000 kg/ha); 
esterco de suíno (1.400 kg/ha); esterco de bovino, caprino e coelho (2.000 kg/ha). Para realização da aduba-
ção verde deve-se fincar um toco de madeira no fundo do viveiro, amarrando a ele feixes de gramíneas (1.000 
kg/ha). Estes feixes podem ser divididos em seis e distribuídos pelo viveiro.

3. Cultivo

3.1 Espécies de cultivo

A escolha da espécie a ser introduzida no sistema de cultivo é um fator muito importante, e deve seguir 
alguns critérios. 

Critérios Biológicos:

A – Conhecer os danos causados caso a espécie tenha contato com o ambiente natural;

B – Espécie com grande resistência a enfermidades;

C – Espécie com boa taxa de sobrevivência em cativeiro;

D – Espécie com rápido crescimento;

E – Espécie com exigências nutricionais diversificadas;

F – Espécie com boa resposta às variações ambientais.

Ao escolher a espécie a ser cultivada, deve-se sempre priorizar espécies nativas da região. Na região 
Amazônica, o Brasil e os países vizinhos vêm atuando para combater a introdução de espécies exóticas de 
peixes. Essa preocupação se deve ao complexo processo de degradação dos ecossistemas que ocorre com 
a introdução de espécies exóticas. Em maio de 2016 o Governo do Amazonas sancionou uma lei que permite 
a criação de espécies não nativas em rios que cortam o estado do Amazonas, contudo, após forte pressão 
externa, o Governo reavaliou a lei, deixando clara a proibição da introdução de espécies de peixes exóticos. 
As alterações serão avaliadas pela Assembleia Legislativa do Amazonas.

Na Amazônia, as espécies mais recomendadas para piscicultura são: tambaqui (Colossoma macropomum), 
matrinxã (Brycon cephalus), curimatã (Prochilodus nigricans), pirarucu (Arapaima gigas), pirapitinga (Piaractus 
brachipomus), cachara (Pseudoplatystoma punctifer), dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), jundiá amazônica 
(Leiarius marmoratus), surubim (Pseudoplatystoma tigrinum), tamuatá (Hoplosternum littorale), entre outros.

Dentre as espécies citadas, há espécies onívoras como o tambaqui, pirapitinga, jundiá e matrinxã, pe-
rifitófagas (peixes que se alimentam de perifíton – microbiota composta de algas, fungos, bactérias, animais 
e detritos orgânicos e inorgânicos aderidos a substratos) como o curimatã, carnívoras como o pirarucu, suru-
bim, cachara e dourada. É muito importante não utilizar espécies carnívoras com outras espécies, uma vez 
que haverá perdas por predação. Assim, recomenda-se associar espécies onívoras, herbívoras e peritófagas. 
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Sabe-se que os gastos com ração representam entre 50 a 80% dos custos totais de uma piscicultura. Assim, 
trabalhar com espécies que sejam onívoras, perifitófagas e que possam complementar a dieta com os organis-
mos que se desenvolvem através da fertilização, promove considerável economia.

3.2 Manejo de produção

Recomenda-se ao produtor a compra dos alevinos, pois a produção dos mesmos demanda mais cuida-
dos e instalações específicas, aumentando os custos de produção quando realizada em pequena escala. A 
capacidade de produção é de 600 kg / 1.000 m2 de peixes em tamanho e peso comercial.

3.2.1 Viveiro de recria

Depois de realizada a adubação do viveiro, aguarda-se de cinco a sete dias para introdução dos alevinos. 
Para o cultivo do tambaqui, pode-se introduzir 2 milheiros (2.000 unidades) de alevinos de aproximadamente 
1,5 a 2,0 g. Prevendo perdas de até 20%, recomenda-se fazer a reposição para garantir a produtividade esti-
mada. A densidade de estocagem máxima para o cultivo do tambaqui é de 6 peixes/m2, sendo que a capaci-
dade do viveiro é 2.400 alevinos (dois milheiros + 20%).

Para este viveiro é recomendado arraçoar (alimentar com ração) de três a quatro vezes ao dia (taxa de 5 
a 10% do peso de peixe vivo) com ração extrusada de 32 a 40% de proteína bruta (PB). Para o tambaqui, pode-
se utilizar três arraçoamentos diários na taxa de 5% do peso vivo e utilizando ração de 32% de PB. A transfe-
rência para os viveiros de engorda é realizada em função do tamanho ou do peso do peixe, e varia conforme 
a espécie. Por exemplo, o tambaqui leva cerca de dois meses para os peixes atingirem cerca 50 a 70 gramas. 
Ao atingirem este peso realiza-se a transferência dos peixes para os viveiros de engorda. Esta transferência 
deverá ser realizada por meio de rede para cercá-los, puçá de captura e um recipiente de transferência, como 
um balde grande. Recomenda-se o uso de classificadores em barra para categorizar os peixes por tamanho 
antes de transferi-los ao viveiro de engorda.

3.2.2 Viveiro de engorda

A densidade de estocagem varia conforme o tamanho e o peso de cada espécie. Considerando o 
sistema semi-intensivo de cultivo, a produtividade pode variar entre 2.500 a 12.500 kg/hectare/ciclo. Para a 
fase de engorda a frequência do arraçoamento poderá ser de duas vezes ao dia, sob taxa de alimentação 
entre 2 a 5% do peso vivo, com ração contendo de 28 a 32% de PB. Para o tambaqui, a densidade máxima 
nesta fase é de 1 peixe / 2 m2, e após cerca de dez meses, quando os peixes atingirem 1 kg de peso vivo, 
pode-se realizar a despesca.

As biometrias (medidas do peso e tamanho do peixe) devem ser feitas quinzenalmente ou mensalmente 
para acompanhar o desenvolvimento do lote.

Um bom manual da EMBRAPA para realização de biometria está disponível em: http://ainfo.cnptia.em-
brapa.br/digital/bitstream/item/93125/1/Biometria.pdf. Acesso em 22/7/2016.

Observação: Se após o arraçoamento houver sobras de ração boiando sob a superfície por mais de 
dez minutos, é indicativo de oferta excessiva de alimento. Nesse caso é necessário diminuir a quantidade 
de ração fornecida.
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3.3 Despesca e abate

O produtor deve programar a despesca (retirada do peixe) de acordo com a demanda. Em um intervalo de 24 
horas antes da realização da despesca, todos os equipamentos devem ser previamente higienizados (caixa de isopor, 
pá para gelo, caixa plástica para transporte do pescado, puçás, rede etc.). O transporte deve ser adequado ao volume 
de peixe a ser despescado. O gelo deve ser feito com água de boa qualidade para não contaminar o pescado, em 
quantidade suficiente para manter o pescado resfriado (5 oC no ponto central). É desejável que se tenha 3 kg de gelo 
por quilo de pescado, no mínimo 1 kg de gelo por quilo de pescado. O gelo deve ter granulometria adequada para não 
perfurar ou lesionar o peixe, preferencialmente deve ser em formato de escamas. A operação deve ser o mais breve 
possível e ser realizada nas horas mais frescas do dia. Antes da despesca os peixes devem ser mantidos em jejum 
(sem oferta de ração) por um período entre 24 a 36 horas, para esvaziamento do trato gastrointestinal. Isto reduz o ris-
co de contaminação do produto pelas fezes, além de diminuir o consumo de oxigênio e excreção de amônia na água.

A despesca é efetuada com rede de arrasto (tecido multifilamento sem nós) de 5 a 8 mm para alevinos e 
juvenis, e de 15 a 20 mm para peixes adultos. A altura da rede deve ser de duas a três vezes a profundidade 
da água e 1,5 vezes mais larga que o viveiro. Para sustentar a rede após o arrasto recomenda-se a utilização 
de barra de ferro de suporte.

A despesca pode ser parcial, com seleção dos peixes que atingiram tamanho e peso comercial, ou total, 
com esvaziamento do viveiro depois de terminada a despesca. Os peixes confinados na rede devem ser rapi-
damente retirados com puçás para caixas de transporte com gelo.

Caso os peixes sejam vendidos vivos para entreposto ou indústria de pescado, devem ser transportados 
em caixas de transporte preenchidas com água, e supridas com oxigênio (cilindro e bomba de oxigênio). As 
caixas de transporte devem conter de 3 a 5 kg de sal por 1.000 litros de água, o sal contribui para a redução 
do estresse dos peixes. Caso os peixes sejam destinados ao abate, devem ser acondicionados em caixas com 
água e gelo na proporção de 1:1 e temperatura próxima a 0 oC. Nesta temperatura os peixes são insensibiliza-
dos para posterior abate com corte das brânquias.

3.4 Sinais de doenças

Alterações comportamentais: natação errante, sem controle, perda do apetite, roçam o corpo no subs-
trato, em outros animais, e respiram pela superfície.

Sinais externos: sinais de hemorragia, olhos saltados, lesões pelo corpo, mudanças de coloração, pon-
tos pelo corpo.

Sinais internos: excesso de líquido na barriga lesões no fígado e em outros órgãos, mau cheiro, sangue 
no intestino. 

Nesses casos, deve-se separar o animal doente e, quando possível, encaminhá-lo a um centro de pes-
quisa para realização de análises. Para isso, o peixe deve ser transportado vivo em uma caixa ou balde com 
água (1/3 do balde). 

3.5 Monitoramento da qualidade da água

No mercado existem diversos tipos de medidores de parâmetros de qualidade da água. Alguns medem 
apenas um ou dois parâmetros, como o termômetro ou disco de Secchi, outros são multiparâmetros. O valor 
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varia em função do tipo de equipamento, contudo, de forma geral, os equipamentos principais são de baixo 
custo. A seguir são detalhados os principais parâmetros indicativos da qualidade da água para piscicultura.

a) Temperatura

Cada espécie possui uma faixa de conforto térmico, contudo a temperatura de cultivo ideal para a 
maioria dos peixes tropicais se encontra entre 26 e 30 °C. A determinação da temperatura pode ser rea-
lizada com termômetro convencional, posicionado no meio da coluna d’água. A temperatura é importante 
por influenciar significativamente o metabolismo dos peixes. Quanto mais quente a água, mais acelerado 
se torna o metabolismo, e quanto mais fria, mais lento. O metabolismo, por sua vez, afetará fortemente o 
consumo de alimentos. A temperatura também influencia a solubilidade de oxigênio dissolvido (O2D), e o 
desenvolvimento de microrganismos.

b) Oxigênio dissolvido – O2D

Este parâmetro deve ser medido duas vezes ao dia, nos horários de pico e decréscimo de oxigênio. A dis-
ponibilidade de oxigênio é essencial para sobrevivência, alimentação e crescimento dos peixes. O ideal é que 
esteja acima de 5 mg/litro. Valores entre 3 e 4 mg/litro podem afetar a alimentação e o crescimento. De forma 
geral, peixes mantidos em níveis de oxigênio entre 1 e 2 mg/litro correm o risco de morte. Os menores níveis de 
oxigênio ocorrem próximo às 6:00 horas, por inexistência de fotossíntese à noite. O nível máximo de oxigênio 
ocorre próximo às 18:00 horas, em função da atividade fotossintética realizada pelas algas ao longo do dia.

Em casos de baixa concentração de oxigênio dissolvido recomenda-se a renovação da água do viveiro. 
Para casos mais extremos, ou quando a renovação não é possível, deve-se recorrer ao uso de bombas e 
aeradores (um cavalo-vapor de potência para viveiros entre 1.000 a 2.000).

c) Gás carbônico (CO2)

O CO2 é produzido pela respiração dos peixes, das algas e do plâncton. Esta molécula reage quimica-
mente com a água formando ácido carbônico, que diminui o pH da água, tornando-a ácida. O ácido carbônico 
(H2CO3) se dissocia em íons bicarbonato (HCO3

-) e íons hidrogênio (H+). São os íons de hidrogênio que são 
capazes de acidificar a água. O ideal é que o CO2 esteja abaixo de 10 mg/litro.

d) Potencial hidrogeniônico (pH)

O potencial hidrogeniônico, ou pH, é a medida da concentração de íons H+ na água. A escala varia de 0 
a 14, sendo o pH neutro igual a 7. Abaixo deste valor configura água ácida e acima, alcalina. A faixa de pH da 
água para piscicultura deve estar entre 6,5 e 8,0, sendo ideal que esteja entre 7 a 7,5 (de neutra a levemente 
alcalina). A mensuração do pH pode ser realizada por meio de kits colorimétricos (mais acessíveis) ou peagâ-
metros digitais (mais precisos).

Para correção da água com pH baixo recomenda-se a calagem. A recomendação de aplicação de 
calcário é:

• pH = 4,5 – aplicar 3.000 kg/ha;

• pH = 5,0 – aplicar 2.500 kg/ha;

• pH = 5,5 – aplicar 1.500 kg/ha;

• pH = 6,0 – aplicar 1.000 kg/ha.

Deve ser dada preferência para utilização do calcário dolomítico e não calcário calcítico, pois o primeiro 
possui magnésio, que ajuda também na fertilização da água. A aplicação deve ser feita utilizando balde com 
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água para diluição e posterior distribuição pelo viveiro, preferencialmente distribuindo metade da solução pela 
manhã e a outra metade no final do dia.

e) Alcalinidade

Refere-se à concentração total de bases tituláveis presentes na água, expressa em equivalentes de 
carbonato de cálcio. Este parâmetro não é comumente avaliado em pequenos cultivos, pois é determinado em 
laboratório por titulação (volumetria). O método consiste em reagir um volume conhecido de uma amostra com 
um volume de concentração conhecido (solução-padrão).

O carbonato de cálcio é oriundo da dissolução de pedras calcárias. O adequado é que esteja acima de 30 
mg de CaCO3/litro, sendo o ideal, entre 50 e 60 mg/litro para proporcionar um bom tamponamento da água, evi-
tando reduções de pH. Caso a alcalinidade total esteja entre 0 – 10 mg/L – deve-se aplicar 3.000 kg de CD/ha; en-
tre 10 – 20 mg/L – deve-se aplicar 2.000 kg de CD/ha; e entre 20 – 30 mg/L – deve-se aplicar 1.000 kg de CD/ha.

f) Dureza

Medida que quantifica a concentração de íons metálicos (sais minerais) presentes na água. O teor de íons 
de cálcio (Ca+2) e de magnésio (Mg+2) pode ser utilizado para caracterizar a água quanto ao grau de dureza. 
Alguns autores referem-se a águas altamente alcalinas como águas duras, uma vez que a alcalinidade e dureza 
têm concentrações similares. Medida expressa em equivalente de carbonato de cálcio (mg de CaCo3/litro).

g) Transparência

Transparência reflete a capacidade de penetração de luz solar na água. A transparência é influenciada 
pela quantidade de plâncton e por partículas de solo em suspensão no meio aquático. De forma geral, quanto 
maior a transparência menor é a biomassa de algas que a água de cultivo possui, indicando o nível de carga de 
matéria orgânica existente no viveiro. A partir dessa informação o produtor pode incrementar a produtividade 
primária no viveiro adicionando fertilizantes, ou cessando com a mesma, caso a água esteja muito turva.

A transparência ideal deve estar em torno de 40 a 60 cm. A medida da transparência pode ser realizada 
com a utilização do disco de Secchi, que é um disco de 25 cm de diâmetro, que apresenta duas faixas brancas 
e duas pretas que se intercalam. Presos a este disco, uma corda graduada de 10 em 10 centímetros e um 
peso de chumbo (lastro) para fazê-lo afundar. O registro da transparência é feito quando não se consegue mais 
distinguir as cores pretas e brancas do disco. Neste ponto de profundidade é estabelecida a transparência. O 
disco de Secchi pode ser produzido artesanalmente pelo próprio piscicultor.

h) Fertilidade da água

O controle da fertilidade é realizado em função da transparência. Se a transparência for inferior a 40 cm, a 
fertilização deve ser cessada e a água de cultivo renovada até que a transparência atinja os níveis desejáveis. 
Se a transparência for superior a 60 cm, deve-se realizar a fertilização.

As recomendações de adubos orgânicos são as mesmas das citadas no tópico de preparação dos vivei-
ros. Contudo, com o viveiro preenchido por água, a aplicação poderá ser a lanço ou com acondicionamento do 
adubo em sacos perfurados, mantidos submersos. Essa mesma metodologia é utilizada para adubação verde.

Observação: Não se deve introduzir alevinos sem que antes sejam feitas as devidas correções da água 
com calagem e adubação.

i) Nitrogênio

O nitrogênio é oriundo do metabolismo nitrogenado dos organismos e decomposição orgânica. Pode ser 
encontrado sob a forma de amônia e nitrito. A amônia é a principal forma de excreção dos peixes e é muito 
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tóxica para os mesmos. A aplicação de fertilizantes nitrogenados e ureia também é responsável pelo aumento 
da concentração de amônia na água. O nitrogênio sob a forma de nitrito (NO2), que é a forma inorgânica, tam-
bém tem efeito tóxico para os peixes.

A amônia é convertida em nitrito e depois em nitrato pelos microrganismos que vivem no fundo do viveiro. 
Essa conversão é realizada com consumo de oxigênio. As altas concentrações de amônia e nitrito na água 
de cultivo são decorrentes da elevada carga de matéria orgânica. O nitrato não é tóxico e é utilizado como 
nutriente para o fitoplâncton.

Valores ideais para amônia tóxica devem estar abaixo de 0,2 mg/L e acima de 0,03 mg/L para nitrito. A 
determinação do nitrito e amônia é realizada em laboratório, por meio do espectrofotômetro, ou utilizando kits 
para análise d’água, que são mais acessíveis. Em caso de níveis elevados dessas substâncias, recomenda-se 
realizar renovação de água até alcance dos níveis adequados.

3.5.1 Consórcios / policultivo

É possível se fazer consórcios entre a piscicultura e a criação de outros animais, como aves, suínos, 
bovinos entre outros. O consórcio é interessante por permitir o aproveitamento de excretas de outros animais 
de criação para a fertilização da água, com isso, o produtor reduz custos com adubação química. O policultivo 
é interessante por aproveitar restos de ração e outros resíduos orgânicos para alimentação de outras espécies 
de peixes como a matrinxã, curimatã, jundiá, promovendo o aumento do rendimento. Para o policultivo, sem-
pre deve-se respeitar a proporção de 70 a 90% para espécie-alvo e 10 a 30% de espécies secundárias. Por 
exemplo: 70% de tambaqui e 10% de matrinxã, 10% de curimatã e mais 10% de jundiá.

4. Gerenciamento

4.1 Produtividade

a) Acompanhamento da produção

Nesta Nota Técnica está sendo considerada a produção de 600 kg de peixes/1.000 m2. Como a sugestão 
é de trabalhar com quatro viveiros de engorda com 1.200 m2 cada, logo ao final do ciclo produtivo espera-se 
produzir 2.880 kg de peixe por ciclo.

b) Ganho médio diário (GMD)

Para acompanhar o ganho médio diário de peso, deve-se realizar o cálculo conforme ilustra a equação 
a seguir:

GMD = peso final (g) – peso inicial (g)

       nº de dias

c) Taxa de sobrevivência (TS)

Para calcular a taxa de sobrevivência dos peixes, deve-se usar o modelo de equação a seguir:

TS =  nº final de peixes     X 100

        nº inicial de peixes
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d) Rendimento (kg/ha/ano)

Para calcular o rendimento da produção, deve-se usar o modelo de equação a seguir:

Rendimento = peso final X nº de alevinos X densidade final X nº de safras

e) Receita bruta

Para calcular a receita bruta obtida por lote de peixes deve-se usar o modelo de equação a seguir:

Receita Bruta = rendimento X preço de comercialização

f) Receita líquida

Para calcular receita líquida obtida por lote de peixes deve-se usar o modelo de equação a seguir:

Receita Líquida = receita bruta – custos totais.

5. Cooperativismo sustentável

O cooperativismo representa uma interessante alternativa para pequenos e médios produtores. Por in-
termédio dele é possível obter acesso a financiamentos de maiores valores, promovendo a compra de equipa-
mentos de uso compartilhado e ampliação do mercado.

5.1 Responsabilidade ambiental

O desenvolvimento sustentável é caracterizado pela forma responsável de utilização dos recursos natu-
rais sem prejudicar o valor econômico do bem natural para as futuras gerações (BORGES et al. 2013).

O produtor que possui responsabilidade ambiental e é preocupado em atender um mercado cada vez 
mais exigente e atento atende a requisitos básicos como:

• realização do tratamento da água de cultivo com emissão de uma água de boa qualidade para o 
corpo hídrico receptor;

• utilização de água de boa qualidade para beneficiamento do pescado;

• opção por uso de produtos menos danosos ao meio ambiente;

• realização da outorga do uso da água e do licenciamento ambiental;

• cumprimento das exigências da legislação ambiental.

Atualmente, produtos produzidos de forma a mais sustentável possível são valorizados pelos consumi-
dores e consequentemente agregam valor por isso.

6. Regularização ambiental

Dentro da regularização ambiental para aquicultura se incluem: a realização do CAR (Cadastro Ambiental 
Rural) da propriedade, a solicitação da outorga do uso da água e o licenciamento ambiental da piscicultura.

A regularização proporciona condições de orientar os empreendimentos para atuação em bases sus-
tentáveis, visando atender aos mercados que se tornam cada vez mais exigentes quanto aos aspectos am-
bientais, além de trazer segurança quanto à atuação da fiscalização ambiental e a consequente punição com: 
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advertência, multa ou embargo (suspensão da operação). A fiscalização da piscicultura abrangerá as fases de 
cultivo, conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros, 
bem como o monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos. Os produtores só terão acesso às políticas 
públicas de fomento se estiverem regulares do ponto de vista ambiental.

6.1 CAR (Cadastro Ambiental Rural)

O CAR (Cadastro Ambiental Rural) é o registro público eletrônico, que tem como objetivo identificar e registrar 
as informações ambientais dos imóveis e posses rurais. A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis 
rurais, com prazo até 31 de dezembro de 2017. A inscrição pode ser feita através do site próprio (www.car.gov.br) e 
ajuda para o cadastramento pode ser obtida na Secretaria de Meio Ambiente (ou órgão equivalente) do Município.

A inscrição no CAR não exime o proprietário ou possuidor da obtenção de autorização ou licenças am-
bientais referentes a outras atividades que forem desenvolvidas no imóvel. Sem o CAR o produtor rural não terá 
acesso ao crédito agrícola e não poderá comprovar a regularidade ambiental do imóvel. Em muitos Estados o 
CAR é pré-requisito para abertura do processo de licenciamento de atividade rural.

6.2 Outorga do uso da água

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual o Poder Público 
outorgante faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso de recursos hídricos, por prazo determinado. A 
outorga de direitos de uso de recursos hídricos, conforme a Lei n° 9.433/1997, tem como objetivos assegurar o 
controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

Para corpos d’água de domínio da União, a competência para conferir a outorga é prerrogativa da ANA. 
Em corpos hídricos de domínio dos Estados e do Distrito Federal, a solicitação de outorga deve ser feita ao 
órgão gestor estadual de recursos hídricos.

Piscicultores que captam vazões inferiores a 1 litro por segundo não são obrigados a solicitar a outorga 
de uso da água, mas obrigatoriamente devem se cadastrar no CNARH – Cadastro Nacional de Usuários de 
Recursos Hídricos. Este cadastro é realizado no site http://cnarh.ana.gov.br/. Acesso em 22/7/2016. Para cap-
tações iguais e maiores que 1 litro por segundo é obrigatória a solicitação de outorga.

6.3 Licenciamento

Os empreendimentos de aquicultura são regidos pela Resolução CONAMA nº 413/2009, que trata do 
licenciamento ambiental da aquicultura e pela Resolução CONAMA nº 312/2002, que fornece normas com-
plementares. Contudo, seguem as regras gerais para o licenciamento ambiental, conforme definidas na Lei nº 
6.938/1981 e na Resolução CONAMA nº 237/1997.

Em áreas indígenas e que fazem fronteira com outros países, compete ao IBAMA realizar o licencia-
mento. Quando o empreendimento de aquicultura possui impactos ambientais diretos restritos aos limites 
territoriais de um Município o procedimento de licenciamento deverá ser realizado pelo órgão municipal de 
meio ambiente. Quando os impactos ultrapassam mais Municípios, o licenciamento deverá ser realizado pelo 
órgão estadual de meio ambiente. Em caso de dúvidas, esclarecimentos podem ser obtidos na Secretaria de 
Meio Ambiente do Município.
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De forma geral, o licenciamento para a piscicultura familiar é feito de forma simplificada, sem muita bu-
rocracia e frequentemente sem custo.
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Ecoturismo de 
base comunitária 

no contexto da 
Amazônia brasileira

Ana Gabriela Fontoura

Nota técnica

Argumenta que o Ecoturismo de Base Comunitária 
(EBC) é um modelo de negócios viável para a Amazônia, pois 
além de ser uma ferramenta de fortalecimento da organização 
comunitária e gerador de renda, é um instrumento de valoriza-
ção cultural e de conservação ambiental. Discute os benefícios 
e os desafios desta atividade na Amazônia a partir de expe-
riências nas quais a participação ativa das comunidades em 
todas as fases do processo, desde a prospecção inicial até a 
execução e avaliação dos serviços oferecidos aos visitantes, 
foi um dos principais fatores de sucesso. Ao final, apresen-
ta uma extensa lista com as principais recomendações aos 
Governos Locais que pretendem desenvolver e/ou aprimorar 
ações e políticas de apoio ao EBC.

Resumo
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Ecoturismo de base comunitária no contexto da Amazônia brasileira

1. Introdução

Esta Nota Técnica tem por finalidade apresentar o histórico, os conceitos e a importância do ecoturismo 
como ferramenta de fortalecimento da organização comunitária, de geração de renda, de valorização cultural 
e de conservação, assim como discutir os benefícios e desafios dessa atividade na Amazônia e demonstrar 
experiências interessantes que possam ser multiplicadas.

Isto porque se considera importante compreender o ecoturismo como um instrumento de apoio à gestão 
ambiental, às iniciativas empreendedoras das comunidades tradicionais e rurais, ao desenvolvimento regional, 
aos esforços de conservação da natureza e à construção de uma sociedade mais solidária e participativa.

2. Ecoturismo: histórico, conceitos e importância para a 
conservação

Em decorrência do surgimento e da consolidação da ética ambiental, da busca por áreas naturais e da 
valorização da qualidade de vida, nota-se uma alteração na demanda turística na década de 1970.

A procura por programas de viagens mais pessoais e exclusivos, com ênfase na interação e na au-
tenticidade das experiências, aumentou significativamente nesse período, formando um novo panorama do 
desenvolvimento do turismo.

Assim, nascem definições como a de ecoturismo e de turismo sustentável, evidenciando a importância 
de três fatores: o respeito ao meio ambiente; a harmonia entre as culturas e os espaços sociais das comunida-
des locais, sem agredi-las ou transformá-las; e a distribuição equitativa dos benefícios entre as comunidades 
receptoras, os turistas e os empresários do setor.

Reconhecido como grande ferramenta no crescimento econômico de um país, o turismo é considerado 
pela maioria dos Governos e comunidades uma excelente alternativa para o desenvolvimento local, em espe-
cial se essas comunidades encontram-se situadas em áreas naturais preservadas ou no entorno delas1.

Nesse sentido, o segmento de natureza, com ênfase ao ecoturismo, vem progressivamente tornando-se 
mais popular tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Como diferencial, abrange 
em sua conceituação a experiência educacional interpretativa, a valorização das culturas tradicionais locais e 
a promoção da conservação da natureza e do desenvolvimento sustentável.

A participação do Brasil no mercado do ecoturismo é ainda muito pequena, se considerarmos que o país 
tem potencial para desenvolver vários segmentos do turismo de natureza, principalmente, no que se refere à 
visitação em Unidades de Conservação (UCs).

Na Amazônia, esse nicho de mercado do turismo associado à natureza vem se tornando uma realidade 
com características diversas, sendo as principais modalidades: os hotéis de selva2, o turismo em parques 
nacionais e o turismo de base comunitária (TBC)3, além do turismo de massa. O Estado do Amazonas figura 
como um dos maiores polos da oferta baseada nesses três elementos sugeridos, sendo Manaus a cidade de 
entrada da grande maioria dos turistas na Amazônia brasileira.

1 KINKER, 2002.
2 FARIA, 2001.
3 SANSOLO, 2007.
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Esta região apresenta diversos casos de UCs, comunida-
des locais e organizações da sociedade civil que têm buscado 
o ecoturismo como ferramenta de desenvolvimento local. Como 
exemplos: a) no Amazonas: os Parques Nacionais (PARNA) 
de Anavilhanas e do Jaú, a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Mamirauá e a Reserva Extrativista (RESEX) 
do Rio Unini; b) no Mato Grosso, o PARNA do Juruena; c) no 
Pará: a Floresta Nacional (FLONA) do Tapajós e a RESEX 
Tapajós/Arapiuns.

No entanto, a implementação dessa atividade não de-
pende somente da quantidade ou da qualidade dos recursos 
naturais, os quais são abundantes no Brasil e na Amazônia. 
É necessário que esses recursos sejam trabalhados para se 
tornarem atrativos turísticos e que, no seu entorno, encontre-se 
infraestrutura turística e urbana, porque tal atrativo, por mais 
remoto que seja, pertence a algum Município que servirá de 
base aos visitantes4. 

3. Ecoturismo de base comunitária: gestão com participação

O viés de inclusão e respeito às comunidades locais consta na definição do termo ecoturismo desde o 
seu surgimento. No entanto, a menção que se faz a esse quesito, geralmente, é superficial e/ou vaga – per-
mitindo que, ao longo do tempo, a atividade passasse a ser discutida muito mais na esfera ambiental do que 
a partir de suas características socioeconômicas.

Com o intuito de enfatizar a participação 
comunitária na gestão, no planejamento, nas to-
madas de decisões e nos benefícios da atividade 
ecoturística, surge então o termo Ecoturismo de 
Base Comunitária (EBC).

“Trata-se do turismo que tem suas bases na 
integração com os rumos do desenvolvimento 
regional, na gestão comunitária, na vivência e 
troca de saberes entre turistas e comunidades, 
na valorização cultural e ambiental e no amplo 
acesso aos benefícios do turismo5.”

Esse modelo indica, principalmente, que a 
gestão do negócio é realizada pelas comunida-
des. Portanto, o emprego da abordagem partici-

4 SEABRA, 2001.
5 Conceito construído coletivamente durante o I Seminário de Ecoturismo de Base Comunitária do Tapajós/Arapiuns, realizado em 
junho de 2007, na comunidade de Jamaraquá, FLONA do Tapajós, Município de Belterra (PA).

Figura 1 – Turismo na FLONA do 
Tapajós, Santarém (PA)
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Figura 2 – Oficina de levantamento de potencial 
para ecoturismo, com uso de ferramentas 
metodológicas participativas para identificação 
de atrativos
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pativa em todas as fases do processo (desde a prospecção inicial até a execução e avaliação dos serviços) é 
essencial para obter sucesso nas ações.

Como princípios importantes do EBC, apontam-se:

i. É planejado e desenvolvido a partir da comunidade, pois é ela quem decide e organiza coletivamente 
o turismo em seus espaços. 

ii. Desempenha um papel de ação estruturante e complementar ao modo de vida local. O turismo deve 
auxiliar no fortalecimento das estruturas de organização comunitária e complementar (não substituir) 
as atividades tradicionais.

iii. Estabelece oportunidades de aprendizado mútuo (intercâmbio de conhecimentos) entre turistas e 
comunitários – um aprende e ensina tanto quanto o outro.

iv. Pratica a transparência nas relações e a divisão justa dos recursos financeiros. Todos os envolvidos 
(comunitários, organizações parceiras e visitantes) conhecem o destino dos recursos das viagens, 
que são distribuídos de forma equilibrada entre as partes.

v. Promove a conservação ambiental. As viagens respeitam as normas de conservação da região e 
procuram gerar o menor impacto ambiental e cultural possível.

A forma mais comum de estudar/estruturar 
o mercado turístico é a partir da segmentação, ou 
seja, da reunião de turistas com perfis específicos 
em grupos que possuem afinidades e interesses 
semelhantes, em especial, a mesma motivação 
de viagem. Os segmentos mais expressivos, por 
fluxo de visitantes, são: turismo de lazer; de ne-
gócios ou compras; de eventos (congressos, con-
venções, feiras etc.); terceira idade; desportivo; 
ecológico; entre outros6.

Dessa forma, os Municípios e comunidades 
locais podem se organizar melhor para decidir 
quais tipos de turismo pretendem incentivar em 
suas áreas, assim como para atender às expec-
tativas dos turistas oferecendo serviços em con-
sonância com os diferentes nichos de mercado.

Atualmente, diversos autores e projetos têm se referido ao TBC como mais um segmento turístico. No 
entanto, diante dos fundamentos que configuram as iniciativas “de base comunitária”, acredita-se que este é 
um modelo de negócio, uma forma de fazer a atividade acontecer – e não um novo tipo de turismo.

O segmento pode ser qualquer um daqueles mencionados anteriormente, mas a maneira como o turismo 
é implantado e realizado é o diferencial que representa a base comunitária. Portanto, a modalidade pode ser 
turismo religioso, por exemplo, e ser de base comunitária.

Como o EBC, no qual o segmento é o ecoturismo – sem dúvida o tipo com maior potencial e atratividade 
na Amazônia – o “de base comunitária” evidencia como ele ocorre (o modelo de negócio adotado).

6 RODRIGUES, 2003.

Figura 3 – Turista aprendendo a torrar farinha de 
mandioca com morador de Boa Vista do Acará, 
em Acará (PA)
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O EBC vem se fortalecendo e consolidan-
do cada vez mais como demanda nas Áreas 
Protegidas e/ou em seus entornos, pois o Brasil 
possui um vasto conjunto de UCs e terras indí-
genas (TI) com grande vocação para tal, espe-
cialmente na Amazônia. Nesse sentido, há ini-
ciativas recentes do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio)7 e da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI)8 que vão ao 
encontro das ações lideradas pelo Ministério do 
Turismo (MTur), a partir de 2008, e por várias or-
ganizações da sociedade civil, desde a década de 
1990, em prol do turismo que tem suas raízes na 
diversificação da economia, na valorização histó-
rico-cultural e no desenvolvimento local.

4. Benefícios e desafios para a implementação do 
ecoturismo de base comunitária em Municípios  
da Amazônia

Apesar do EBC ser rotulado muitas vezes como objeto de interesse exclusivo das organizações não go-
vernamentais (ONGs) e comunidades – que logo verificam nele a possibilidade efetiva de melhoria na condição 
de vida e no bem-estar das pessoas –, acredita-se que as oportunidades do EBC são pertinentes também à 
iniciativa privada (trade turístico) e ao Poder Público.

Os principais benefícios e aspectos positivos da implantação desse modelo na Amazônia são:

• Geração de renda complementar.

• Valorização das iniciativas e ações de conservação e incentivo ao interesse da sociedade pela ques-
tão ambiental.

• Estabelecimento de uma cadeia de comércio justo em turismo no âmbito local e/ou regional (articu-
lação entre Municípios).

• Formação de consumidores conscientes no turismo.

• Educação ambiental.

• Alternativa para quem está envolvido com atividades extrativistas ilegais.

• Estímulo à valorização dos ambientes onde o EBC acontece e ao sentimento de pertencimento 
dos moradores.

7 Lançamento de edital, em janeiro de 2016, para contratação de um consultor especializado em TBC.
8 Instrução Normativa (IN) nº 3, de 11 de junho de 2015, que estabelece normas e diretrizes relativas às atividades de visitação para 
fins turísticos em TI; e edital (002/2016), de julho de 2016, para seleção de um profissional para contribuir na implementação da Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de TI.

Figura 4 – Vocação natural da Amazônia para o 
ecoturismo: pôr do sol no PARNA do Juruena (MT)
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• Elevação da autoestima de populações tradicionais 
e rurais.

• Fortalecimento da organização comunitária e da ca-
pacidade de gestão de associações locais.

• Novos espaços de participação para grupos que, em 
geral, são vistos como encarregados de papéis coad-
juvantes nos projetos produtivos das comunidades, 
como por exemplo, as mulheres e os jovens.

• Reconhecimento das manifestações culturais e 
do modo de vida tradicional como algo valioso, 
belo e interessante.

No entanto, para estabelecer e consolidar o EBC na 
Amazônia brasileira deve ser levado em consideração que 
existem certos desafios a enfrentar, como:

• A extensa dimensão geográfica da região e o grau de 
dificuldade de acesso.

• As restrições de alcance do destino 
por um público maior, inclusive in-
terno (brasileiros de outras regiões), 
por conta de altas tarifas de ope-
ração (passagens aéreas, aluguel 
de embarcações, combustível etc.)  
na Amazônia.

• Os longos períodos de deslocamento 
necessários para percorrer as distâncias 
entre um Município/atrativo e outro.

• O fato das políticas públicas voltadas 
ao setor ainda serem frágeis e encon-
trarem dificuldades de implementação 
na região.

• A oferta limitada de infraestrutura turís-
tica e de apoio nos Municípios.

• A escassez de mão de obra qualificada em turismo.

• O nível de interesse pequeno por parte da iniciativa privada (agências de viagens e turismo e meios 
de hospedagem) em comercializar roteiros de EBC e seguir a política de transparência e de divisão 
equilibrada dos recursos.

• O baixo grau de incentivo às habilidades empreendedoras e de gestão de negócios localmente.

• Os conflitos e o sentimento de parcelas da população de não aceitação das Áreas Protegidas como 
espaços capazes de gerar impactos positivos na economia local.

Figura 5 – Demonstração de como se 
faz uma peconha durante visita de 
EBC, valorizando a cultura extrativista
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Figura 6 – Más condições das rodovias: 
Transamazônica entre os Municípios de 
Humaitá e Lábrea (AM)
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5. Experiências práticas de ecoturismo de base 
comunitária no Pará

Conhecer projetos de grupos que já trabalham com EBC na Amazônia é um importante instrumento de 
gestão, pois propicia aprendizado, provoca reflexão e favorece o surgimento de novas ideias. No Pará, três 
casos específicos reúnem boas práticas nesse modelo de turismo: a Associação de Produtores Orgânicos 
de Boa Vista do Acará (APOBVA); o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB); e a Cooperativa de 
Turismo e Artesanato da Floresta (TURIARTE).

A comunidade Boa Vista do Acará, localizada no Município de Acará, Pará, está distante apenas 40 
minutos de barco do centro de Belém (PA). 

Em 2009, a Estação Gabiraba – operadora de EBC que atua na região Norte desde 2007 – elaborou 
de forma participativa um roteiro de ecoturismo, em parceria com a Associação de Produtores Orgânicos 
de Boa Vista do Acará (APOBV). Desde então, realiza o roteiro em conjunto com trinta famílias que fazem 
parte da associação.

A comunidade tem participação ativa nas 
viagens, desde o desenho preliminar da progra-
mação até a realização das visitas e análise dos 
resultados. Todos os serviços (exceto o transporte 
terrestre em Belém para deslocamento dos hotéis 
até o porto) são oferecidos pelos moradores de 
Boa Vista do Acará. Eles têm clareza sobre cada 
parte do orçamento, que é decidido coletivamente 
pela Associação e a empresa.

Desde junho de 2009, o roteiro com opera-
ção conjunta com a Estação Gabiraba já recebeu 
cerca de trinta grupos de visitantes, gerando uma 
receita de mais de vinte mil reais líquidos para a 
comunidade ao longo de sete anos de trabalho.

Em 2012, depois de três anos de criação e experimentação da viagem com a operadora pioneira, a 
APOBV passou a executar o roteiro também para outras agências de turismo (duas de Belém e uma de São 
Paulo) e para a empresa de cosméticos Natura, ampliando os impactos positivos gerados pelo turismo.

O Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB) é uma associação sem fins lucrativos, com sede 
na Ilha de Cotijuba, Município de Belém (PA). Foi criado em 1998, a partir do Grupo de Mulheres da Associação 
de Produtores da Ilha de Cotijuba (GM-APIC) e nomeado Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém em 2002. 
Tem como missão:

“Promover o desenvolvimento social e econômico da região através da produção ecossustentável e contribuir para 
um desenvolvimento humano igualitário e social das mulheres e homens das ilhas de Belém, sem discriminação 
política, partidária, religiosa, étnica e social9.”

9 Instituto Brasil Justo, 2016.

Figura 7 – Banho de cheiro e banho de igarapé 
em Boa Vista do Acará (PA)
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Dentre as ações e os projetos liderados pelo MMIB, destacam-se: a produção de papel artesanal (fibra 
de bananeira) e reciclado (papelão, papel e forma de ovo); o beneficiamento de sementes; a criação de bio-
joias10;o preparo de mudas nativas para reflorestamento; a inclusão digital e o TBC.

Os passos iniciais do MMIB em relação ao turismo ocorreram no ano 2000, quando foram realizadas pelo profes-
sor Me. Eduardo Lima dos Santos Gomes, com suporte da FASE/PA, três oficinas de sensibilização: “Desenvolvimento 
Comunitário para o Ecoturismo”, “Agente Comunitário de Turismo” e “Técnicas de Agenciamento Comunitário”11.

Com a conclusão desse primeiro ciclo de debates, os integrantes do MMIB passaram a acreditar na 
possibilidade de desenvolvimento de um turismo mais participativo e inclusivo na Ilha de Cotijuba e deram 
continuidade às ações de formação e implantação de roteiros de TBC.

Hoje, os integrantes do MMIB recebem grupos de visitantes de diversas cidades do Brasil e do exterior, por 
meio de parcerias com agências de viagens e turismo, empresas, ONGs e órgãos de Governo. O maior interesse 
dos visitantes é conhecer de perto o histórico e a atuação dessa organização social local com quase vinte anos de 
presença marcante nas ilhas de Belém.

Por fim, ressalta-se o caso da Cooperativa 
de Turismo e Artesanato da Floresta (TURIARTE), 
fundada em 2015 por setenta sócios – sendo 54 
mulheres e 16 homens, e composta por lideran-
ças de oito comunidades do rio Arapiuns, no 
Município de Santarém (PA).

Apesar da formalização recente enquanto 
cooperativa, os representantes das comunidades 
ribeirinhas que constituem o quadro de fundado-
res da TURIARTE participam desde 2002 da im-
plementação do EBC na região, em parceria com 
a ONG Projeto Saúde & Alegria (PSA).

O PSA começou a receber visitantes em 
Santarém em 1987, quando iniciou seu trabalho nes-
se território. Na época, era frequente a presença de fi-
nanciadores e apoiadores para monitorar e conhecer 
os projetos em andamento. A partir de 2002 começou 
a se dedicar ao desenvolvimento do EBC como uma 
alternativa de geração de renda aos moradores.

Após 13 anos investindo em diversas ações 
voltadas à consolidação do EBC como opção de 
atividade econômica sustentável para os povos 
da floresta em Santarém, o PSA concluiu que 
para o empreendimento comunitário crescer e se 
fortalecer ainda mais, era necessário incentivar a 
criação da Cooperativa visando à comercializa-
ção e operação das viagens.

10 Bijuterias confeccionadas utilizando materiais de natureza orgânica (vegetal ou animal), como sementes, folhas, couros, ossos etc.
11 GOMES, GOMES e SILVA JUNIOR, 2012.

Figura 8 – Grupo de visitantes conhecendo o 
MMIB na Ilha de Cotijuba, Belém (PA)
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Figura 9 – Oficina de artesanato em palha de 
tucumã, realizada com turistas na comunidade 
Urucureá, no rio Arapiuns, Santarém (PA)
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A TURIARTE desempenha o papel de uma agência de viagem e turismo, organizando e executando 
roteiros turísticos pelos rios Tapajós e Arapiuns, entre comunidades tradicionais e áreas de floresta primária, e 
administrando estruturas de apoio como as pousadas e os restaurantes comunitários. Além disso, comercializa 
artesanato, importante produção associada ao turismo nessa região.

As três experiências apresentadas são possíveis de serem multiplicadas em outros Municípios e comunidades.

Elas possuem várias boas práticas em comum, como exemplos: seguem os princípios do EBC; contam 
com forte protagonismo dos comunitários e as atividades propostas em seus roteiros convidam os turistas a 
vivenciarem o modo de vida local, desencorajando-os a manterem uma posição passiva (de quem apenas 
recebe algo) diante da visita e possibilitando a interação entre os diversos atores sociais.

6. Políticas públicas e principais instrumentos 
norteadores para o incentivo ao EBC por parte  
da gestão municipal

O turismo no Brasil, desde 2003, experimenta um processo de evolução intenso, principalmente, com 
a criação do MTur como órgão governamental independente. A partir desse marco, o país passa a ter a 
configuração institucional sustentada na atuação de três entidades: a Secretaria Nacional de Políticas do 
Turismo, a Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo e o Instituto Brasileiro de 
Turismo (EMBRATUR).

Diante disso, uma série de programas e iniciativas específicas vem sendo colocadas em prática, visan-
do à organização da atividade por segmentos (segmentação turística), à qualificação dos recursos huma-
nos, ao estímulo para o crescimento do turismo interno, à captação de turistas estrangeiros e à estruturação 
de destinos.

Na esfera estadual, conta-se com as Secretarias de Estado de Turismo ou com as Empresas ou 
Superintendências Estaduais de Turismo – órgãos oficiais com status de Secretaria, como estabelecido no 
Amazonas e em Rondônia, respectivamente.

Como espaços centrais de discussão de políticas públicas se destacam: o Conselho Nacional de 
Turismo (CNT), o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR), os 
Fóruns/Conselhos Estaduais de Turismo nas 27 Unidades da Federação e os Fóruns/Conselhos Municipais 
de Turismo.

O principal instrumento de planejamento e gestão do turismo hoje no Brasil é o Plano Nacional de Turismo 
(PNT) 2013/2016, que tem como subtítulo: O Turismo fazendo muito mais pelo Brasil. O PNT traz as orien-
tações estratégicas para a realização dessa atividade no território brasileiro, definindo quais as contribuições 
do setor para o desenvolvimento econômico, social e a erradicação da pobreza. Do ponto de vista da gestão, 
destacam as diretrizes que devem nortear as ações na área, como: a participação e o diálogo com a sociedade, 
a geração de oportunidades de emprego e de empreendedorismo, o incentivo à inovação e ao conhecimento, 
e a regionalização enquanto abordagem territorial e institucional para o planejamento.

Segundo o PNT12, a participação do turismo na economia brasileira já representa 3,7% do PIB do país. 
De 2003 a 2009, o setor cresceu 32,4%, enquanto a economia brasileira apresentou expansão de 24,6%13. 

12 MTur, 2013.
13 MTur, 2012.
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Estima-se que para o ano de 2022 o turismo seja responsável por 3,63 milhões de empregos14. Estão incluídos 
como geradores de empregos diretos os ramos de hotelaria, agências de viagens, companhias aéreas, outros 
tipos de transporte de passageiros, restaurantes e lazer.

De acordo com análises da Organização Mundial do Turismo (OMT), o fluxo de turismo interno – bra-
sileiros viajando pelo próprio país – pode ser superior em até dez vezes a movimentação de chegadas inter-
nacionais no Brasil nos próximos anos15. Esta afirmação ressalta a necessidade e relevância de criação de 
estratégias para atrair o público nacional para a Amazônia, ainda que a região seja conhecida como um destino 
caro e/ou afastado da realidade da maioria dos brasileiros.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) comparou a quantidade de viagens domésticas 
entre 2001 e 2006, e concluiu que houve um aumento de 26,5% no número de saídas desse caráter no Brasil16. 
Devido à competição entre as empresas de turismo no mercado, à concorrência e promoções, além das cons-
tantes campanhas do MTur incentivando os cidadãos a conhecerem mais o seu próprio país, estima-se que 
esses índices se elevem no futuro.

Outros documentos norteadores, além dos PNT, são os Planos Estaduais de Turismo e os Planos 
Municipais de Turismo, que visam conectar objetivos e metas às estratégias e resultados esperados com os 
programas, ações e projetos da gestão pública dos Estados e Municípios visando ao incremento do turismo.

Uma ferramenta importante para o ordenamento do turismo nos Municípios é o Inventário da Oferta 
Turística (IOT). O IOT é uma das ações do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, 
do MTur, e objetiva o levantamento, a identificação e o registro dos atrativos, serviços e equipamentos de 
infraestrutura de apoio ao turismo, como instrumento base de informações para fins de planejamento e gestão 
da atividade.

Com a inventariação da oferta turística, podem ser conhecidas as características e a dimensão dessa 
oferta de produtos e serviços, o que precisa ser aperfeiçoado, assim como quais iniciativas devem ser tomadas 
de modo a permitir aos Municípios e às regiões desenvolver o turismo de forma sustentável.

Todos esses elementos relativos às políticas públicas devem ser considerados no momento em que 
são definidas as diretrizes para o turismo nos Municípios da Amazônia, pois é essencial que as decisões em 
âmbito municipal estejam alinhadas às políticas nacionais e estaduais, para que as metas não sejam traçadas 
em desacordo com o contexto regional e nacional.

7. Considerações finais: oportunidades e recomendações 
para governos locais

Esta Nota Técnica buscou esclarecer aspectos-chave do modelo de gestão do EBC e das possibilidades 
de relacionar essa ferramenta de organização e participação das comunidades à gestão ambiental municipal 
no Bioma Amazônia. Uma abordagem sucinta e inicial, visando despertar o interesse e chamar a atenção para 
a complexidade e o espectro de oportunidades que o tema oferece.

Como principais recomendações aos Governos Locais que pretendem desenvolver e/ou aprimorar ações 
e políticas de apoio ao EBC, apontam-se:

14 MTur, 2012.
15 OMT, 2005.
16 FIPE, 2006.
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• Incentivar a qualificação constante dos gestores para atuarem no planejamento e na implantação 
do turismo.

• Formar uma equipe de suporte técnico para os gestores, por meio de convênios com universidades 
e centros de pesquisa.

• Elaborar ou atualizar o Inventário da Oferta Turística de seus Municípios, considerando as iniciativas 
de base comunitária no estudo.

• Realizar avaliação detalhada do potencial para o turismo em seus Municípios, com foco no modelo 
de gestão comunitária das atividades.

• Alinhar com outros órgãos das esferas estadual e federal a elaboração de Planos de Uso Público 
(PUP) das UCs presentes nos seus Municípios.

• Implantar sistema de gestão da segurança nas atividades de visitação.

• Realizar estudos de monitoramento de impactos e de viabilidade econômica de atividades, estruturas 
de acampamento, alojamento e pousadas comunitárias próximas aos principais atrativos turísticos.

• Oferecer cursos de formação/capacitação de condutores de turismo, com programa especialmen-
te desenvolvido para o ambiente natural e em concordância com a Norma ABNT NBR 15285 – 
Condutores – Competência de Pessoa.

• Promover oficinas de aperfeiçoamento da culinária e do artesanato com os moradores, valorizando 
boas práticas e a utilização de insumos locais.

• Estimular o desenvolvimento de habilidades empreendedoras dos comunitários, com formações es-
pecíficas sobre gestão de negócios.

• Ampliar programas de turismo e/ou criar novas políticas públicas visando à inclusão do EBC na 
pauta de discussão do setor.

• Criar, reativar e/ou manter atuantes os Fóruns Municipais de Turismo e o diálogo constante com as 
estâncias estaduais.

• Promover visitas educacionais com crianças, acompanhadas dos responsáveis, aos principais atra-
tivos turísticos dos Municípios, para ampliar a sensibilização da população local quanto ao tema.

• Recomendar a contratação de condutores locais e serviços das comunidades nos Centros de 
Atendimento ao Turista (CATs) e nos vários canais de comunicação utilizados pelos Governos (pá-
ginas na internet, folhetos, mapas etc.).

• Incentivar que lideranças comunitárias participem de eventos regionais e nacionais sobre turismo, 
como feiras e congressos, para que conheçam o universo macro da atividade turística e valorizem 
os esforços que estão sendo dedicados em sua comunidade.

• Promover viagens de intercâmbio para comunitários dos seus Municípios conhecerem outros proje-
tos de EBC na Amazônia e aprenderem a partir da vivência como turistas em outras comunidades, 
com os erros e acertos de grupos mais experientes nessa área.

• Realizar viagens de familiarização (famtours) para jornalistas e operadores de viagens de fora da 
região conhecerem as iniciativas de EBC dos Municípios.

Considera-se o EBC oportuno e estratégico para a dinamização do desenvolvimento local sustentável na 
região amazônica brasileira.
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Nota técnica

Versa sobre a importância das abelhas sem ferrão para 
o equilíbrio dos ecossistemas florestais e a produtividade das 
árvores e culturas agrícolas dependentes destas espécies 
para sua polinização. Na Amazônia, as abelhas nativas são 
vitais para a segurança alimentar e a produtividade dos siste-
mas agroflorestais, imprescindíveis na conservação da biodi-
versidade e para evitar mudanças climáticas, além de serem 
de grande relevância para os povos tradicionais e a agricultura 
familiar. A meliponicultura pode contribuir decisivamente na 
renda familiar devido à sua crescente demanda como alimento 
com propriedades funcionais. Iniciativas em curso na Amazô-
nia visam difundir a meliponicultura de forma qualificada. 

Resumo
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Um olhar sobre a meliponicultura na Amazônia

1. Introdução

A meliponicultura é a criação de abelhas silvestres nativas do Brasil (NOGUEIRA-NETO, 1997). Este 
termo foi definido por Paulo Nogueira Neto em 1953 (NOGUEIRA-NETO, 1953, p. 8).

Trata-se de insetos, da ordem Hymnoptera, e da família Apidae. Entre as subfamílias, divididas em tribos, 
destaca-se a tribo das Meliponini, entre as quais estão diferentes famílias cujos gêneros apresentam espécies 
criadas por povos e comunidades tradicionais há gerações. Destacam-se entre os gêneros o das Melipona 
como de maior interesse para os criadores de abelhas silvestres. 

Na Amazônia, a atividade desenvolve-se de forma acadêmica desde a década de 1990, especialmente 
a partir dos esforços da Embrapa Amazônia Oriental, do INPA e de organizações da sociedade civil, como o 
Instituto Iraquara e o Instituto Peabiru.

Há crescente interesse por essas abelhas, principalmente por desempenharem importante papel na po-
linização de frutas, legumes e verduras.

Estas abelhas são também conhecidas 
como abelhas-sem-ferrão, uma vez que o ferrão 
entre as Melipona é atrofiado. Esta é uma das 
características que distingue o gênero Melipona 
daquele mais comumente criado no Brasil, do 
gênero Apis (da tribo Apini). As abelhas euro-
peias (Apis melifera) como são mais conhecidas, 
foram introduzidas no Rio de Janeiro em 1839 
pelo padre Antonio Carneiro, de colônias vindas 
de Portugal, para a produção de mel e cera. Na 
segunda metade do século XX, surgiram as abe-
lhas africanizadas, a partir do cruzamento entre 
diferentes raças de abelhas Apis de origem eu-
ropeia e africana.

Importante observar que são animais vindos de outros continentes, considerados, portanto, como exóti-
cos, e invasores porque ocupam o espaço natural das abelhas silvestres brasileiras. Outra questão relevante 
é que as abelhas nativas, após milhões de anos de evolução, estão mais bem adaptadas ao ambiente que 
aquelas recentemente trazidas de outras partes.

Esta Nota apresenta a importância de meliponicultura na Amazônia como atividade geradora de renda e 
seu potencial como ferramenta para conservação da biodiversidade aliada ao desenvolvimento social. Indica 
quais os caminhos para implementação da experiência nos Municípios da Amazônia.

2. A criação racional das melíponas

Ainda que desde o século XVI a criação de abelhas nativas seja registrada pelos visitantes euro-
peus e diversos estudiosos de povos originais (NOGUEIRA-NETO, 1997), Lévi-Strauss registra em seu 
clássico “Do mel às cinzas” diversos ritos, mitos e informações relacionados às abelhas nativas e seu 
mel. Entre estes há passagens sobre os Tembé, os Tenetehara, ambos grupos que vivem entre o Pará 
e o Maranhão, e comenta: 

Figura 1 – Disco de cria, colmeia de uruçu 
amarela (Melipona flavolineata)
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“Os índios da América do Sul, que encontram o mel sobretudo nos ocos das árvores, onde várias espécies de abe-
lhas fazem seus ninhos, o classificam por este motivo no reino vegetal” (LEVI-STRAUSS, 2004, p. 32).

O desenvolvimento da criação racional de abelhas nativas no Brasil data do último meio século, a partir 
dos esforços de pioneiros como Paulo Nogueira-Neto, Warwick Kerr e outros. Paulo Nogueira Neto já registra-
va em 1970 as diferentes formas de caixas de abelhas e diversas outras questões importantes para a criação 
racional de melíponas (NOGUEIRA-NETO, 1997).

De forma simplificada, a importância da meliponicultura pode ser apresentada em cinco razões principais, 
como pode-se ver a seguir: 

a) vital para a segurança alimentar planetária;

b) imprescindível na conservação da 
biodiversidade;

c) contribui para evitar mudanças climáticas;

d) importante na polinização de produtos 
agroflorestais prioritários da Amazônia; e

e) altamente relevante para as comunidades 
tradicionais e para a agricultura familiar.

O que se apresenta é dedicado principal-
mente aos biomas da Amazônia, porém muitos 
dos argumentos servem a diversas regiões natu-
rais do Neotrópico.

a) Vital para a segurança alimentar planetária

A maior parte da comida depende de polinizadores. Globalmente, o valor econômico das abelhas é esti-
mado em 1/10 do valor global da agricultura – cerca de US$ 153,1 bilhões (GALLAI et al., 2009).

As abelhas são fundamentais para inúmeras culturas agroflorestais. A polinização aumenta a quantidade 
e a qualidade dos frutos, e agrega mais valor no mercado, contribuindo com melhor sabor, mais doçura e 
formato mais atraente.

E, mesmo as plantas que não dependem destes polinizadores, como a soja, uma vez melhor polinizadas 
apresentarão maior peso em seu grão e melhor preço. Novos estudos, liderados pelo pesquisador da Embrapa 
Londrina, Décio Gazzoni, são iniciados para conhecer o potencial de polinizar mais plantas que aquelas poli-
nizadas sem o uso de abelhas.

As abelhas estão desaparecendo mundialmente. Entre 1947 e 2005, nos Estados Unidos houve um 
declínio de 60% das colônias de abelhas domesticadas (GOULD, 2015).

Se prosseguir a perda de polinizadores como observada atualmente, três categorias de culturas agríco-
las não serão capazes de atender às demandas da humanidade – principalmente frutas, vegetais e estimulan-
tes (n.t. como o café) (GALLAI et al., 2009).

Ao mesmo tempo, nos últimos 50 anos, a agricultura global que depende da polinização de animais 
aumentou em 300% (AIZEN & HARDER, 2009).

Figura 2 – Meliponário no Município de Curuçá/PA
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A Plataforma Intergovernamental de 
Biodiversidade e Serviços Ambientais (IPBES), 
recém-criada para monitorar globalmente as per-
das de biodiversidade, tem uma agenda abran-
gente, que inclui os polinizadores, a polinização 
e a produção de alimentos. Neste âmbito, está 
demonstrada a importância da meliponicultura 
na estratégia mundial de produção de alimentos 
e mudanças climáticas e, com particular para 
o papel da agricultura familiar neste processo 
(IPBES, 2016).

b) Imprescindível na conservação da biodiversidade

Os cientistas estimam que há cerca de 25 mil espécies de abelhas no mundo, entre as quais está a famí-
lia das melíponas, com cerca de 600 espécies globalmente. No Brasil há 244 espécies classificadas e outras 
89 espécies em descrição científica. Deste total, 114 espécies de melíponas estão na Amazônia (PEDRO, 
2014). Ainda não há um inventário completo das espécies de abelhas silvestres por Estado, algo que, segundo 
a pesquisadora Vera Imperatriz-Fonseca, seria de grande relevância.

Na Amazônia, se as abelhas nativas desaparecerem a biodiversidade local será seriamente compro-
metida, pois acredita-se que de 35% a 90% das espécies de árvores dependam das abelhas nativas como 
polinizadores primários (KERR et al., 1996).

Kerr comentava que:

“se houver o forte objetivo de perenizar muitas espécies de árvores precisamos preocupar-nos, seriamente, com 
a polinização cruzada de suas flores para a produção de sementes férteis que, além de manter a diversidade 
genética, garantam a segunda, terceira e mais gerações. Portanto, quaisquer medidas destinadas a conhecer e 
estudar a biologia das abelhas e a produzir detalhes sobre o seu correto manejo, especialmente no que diz respeito 
à reprodução controlada e divisão de suas colônias, são da mais alta importância para a conservação das espécies 
de abelhas, das florestas remanescentes e da fauna desta dependente” (KERR et al. 1994).

Ao mesmo tempo, as abelhas dependem da floresta para viver. Uma floresta em bom estado de conservação 
apresenta algumas dezenas de espécies de melíponas. Em contraponto, em uma pastagem degradada e regular-
mente sujeita ao fogo, dificilmente encontra-se mais que uma a duas espécies. Assim, a criação de abelhas nativas 
pode desempenhar importante papel na conservação das espécies de abelhas silvestres e da própria flora.

Criar abelhas nativas também colabora para a recuperação de áreas degradadas, ao aumentar a polini-
zação da flora nativa, aumentando a produção de frutos e o potencial de maior dispersão de sementes.

Além disso:

“A meliponicultura deve ser compreendida como atividade vital em nossa sociedade, não apenas para a produção 
de mel e outros subprodutos, mas também para a manutenção da vida vegetal nos trópicos por meio da polinização 
de plantas e manutenção da diversidade genotípica deste importante ecossistema” (AIDAR, 1996, p. 14).

Figura 3 – Demonstrativo de colheita de mel 
de melíponas
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A meliponicultura pode ter importante papel na maior atenção e conservação das Áreas de Proteção 
Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), pois desestimula a degradação e o desmatamento, uma vez que é 
preciso oferecer áreas nativas como pasto (local de alimentação) para as melíponas.

c) Contribui para evitar mudanças climáticas

O Instituto Peabiru vem observando em suas ações de campo que a criação de abelhas nativas resulta 
numa maior educação ambiental, ou seja, melhor compreensão pelas populações locais dedicadas à atividade 
sobre questões ao mesmo tempo locais e globais, como os impactos da poluição das águas, da perda da 
biodiversidade, do desmatamento e das queimadas. E este processo educativo é realizado de maneira não 
impositiva, gentil e a partir da vivência dos produtores rurais e seus familiares.

Especificamente na questão do desmatamento, nota-se maior atenção por parte dos criadores de abelhas 
nativas, para evitar a destruição dos ambientes naturais. O mesmo sucede em relação às queimadas, uma vez 
que o fogo é a prática mais comum no Brasil para a “limpeza” de áreas para a agropecuária. A partir da criação de 
abelhas nativas, aumenta a preocupação de evitar que o fogo utilizado para a atividade rural alastre-se para áreas de 
conservação (APP e RL), em que usualmente as abelhas buscam seu alimento (pasto das abelhas). Esta questão 
é muito importante, pois as áreas de conservação afetadas pelo fogo durante diversos anos se tornam mais secas, 
acelera-se a perda de biodiversidade e ocorrem perdas consideráveis de biomassa entre outros impactos.

A manutenção da floresta em pé e dos ambientes naturais em bom estado de conservação significa 
menor emissão de gases do efeito estufa em função do desmatamento, queimadas e atividades agropecuárias 
de alto impacto exercidas nestes espaços.

Há potencial, inclusive, para considerar a atividade elegível entre os mecanismos de combate a mudan-
ças climáticas, como o REDD – Redução de emissões decorrentes do desmatamento e da degradação de 
florestas –, o que certamente demanda estudos mais aprofundados.

d) Importante na polinização de produtos agroflorestais da Amazônia

Na Amazônia, a maioria dos grandes produtos agrícolas e não madeireiros tem forte relação com os 
Meliponíneos. Entre estes destacam-se as palmeiras como o açaí (Euterpe olereacea); as castanhas como a 
castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa), o ca-
cau (Theobroma cacao), o cupuaçu (Theobroma 
grandiflora), as pimentas (Capsicum spp) e a 
maioria das frutíferas.

Açaí – Somente no Estado do Pará a cadeia 
de valor do açaí movimenta anualmente cerca de R$ 
4 bilhões (cerca de US$ 500 milhões), envolvendo 
mais de 300 mil pessoas (CORDEIRO, 2010). Hoje 
isto representa mais de 70% da renda de diversas 
comunidades tradicionais na região (CONAB, 2013).

Cacau – Para o cacau, o Pará representa 
42% da produção brasileira, com 160 mil ha plan-
tados (GOV. DO PARA, 2016).

Figura 4 – Meliponário de uruçu cinzenta 
(Melipona fasciculata)
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e) Altamente relevante para as comunidades tradicionais  
e a agricultura familiar

Entre 2010 e 2015, o Ministério do Meio Ambiente, a partir de iniciativa global da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente 
(GEF – Global Environmental Facility), e com execução do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, 
realizou o Projeto Polinizadores do Brasil. Este foi o maior estudo sobre a importância dos polinizadores para 
a agricultura, com foco em culturas como algodão, caju, canola, castanha, maçã, melão, e tomate, produzindo 
documentação para produtores e pesquisadores.

Conforme depoimento pessoal da pesquisadora Vera Imperatriz-Fonseca, em 2016, é patente como as 
propriedades familiares são altamente beneficiadas pelos polinizadores e, entre estes, os principais polini-
zadores são as abelhas sem ferrão (Meliponíneos). Os Meliponíneos melhoram as condições dos pequenos 
agricultores, por ser um animal nativo, que se encontra plenamente adaptado aos diferentes ambientes, e foi 
domesticado para contribuir com a polinização de distintas culturas agrícolas, havendo, ainda, tradição de uso 
de diversas espécies pelas populações tradicionais (IPBES, 2016).

Segundo IMPERATRIZ-FONSECA (2004), a criação de abelhas nativas é uma atividade rural cuja impor-
tância é cada vez mais reconhecida. São animais silvestres que fazem parte do dia a dia do agricultor familiar, 
e animais que se constituem peça-chave para a segurança alimentar.

Fortalece organização social: observa-se que a produção de mel de abelhas silvestres contribui para 
fortalecer a organização das iniciativas comerciais locais. Neste contexto, o envolvimento de associações, 
cooperativas e empresas familiares é fundamental para o sucesso do empreendimento como ocorre em Boa 
Vista do Ramos (AM) e em outros locais.

Geração local de renda: os valores praticados para a comercialização de mel de abelhas nativas no 
Pará (entre R$ 50,00 a R$ 100,00 por quilo, aproximadamente) indicam que este produto pode ser importante 
na composição da renda familiar. De acordo com pesquisas preliminares, do Instituto Peabiru, um quilo de mel 
pode representar de 20 a 50% da renda mensal per capita de famílias de baixa renda.

Interesse para juventude: a produção de mel de abelhas nativas pode ser uma âncora para a su-
cessão rural, estimulando a juventude rural a permanecer na área agrícola, evitando-se a migração para 
os grandes centros.

Renda para a mulher: a produção de mel de abelhas nativas pode ser uma oportunidade de gera-
ção de renda para a mulher, uma vez que é compatível a seus múltiplos afazeres diários. O controle do 
dinheiro pela mulher pode ter alto impacto positivo para a segurança alimentar e qualidade de vida das 
famílias no meio rural.

Para as populações e povos tradicionais: estima-se que há mais de 1 milhão de famílias vivendo 
em condições de exclusão nas áreas rurais da Amazônia brasileira. Acreditamos que a economia rural da 
Amazônia será altamente beneficiada se cada família tiver a sua criação de abelhas nativas como parte de 
suas atividades de geração de renda.

3. A cadeia de valor do mel de abelhas nativas 

Há décadas, a cadeia de valor global da Apis melifera, abelha exótica no Brasil, encontra-se plenamente 
organizada tanto no país como em diversas partes do mundo. 
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Por sua vez, a cadeia de valor da meliponicultura está em seus momentos pioneiros de organização. No 
Brasil, alguns Estados no Sul, Sudeste e Nordeste apresentam maior organização do setor, com maior número 
de produtores, organizações locais e instituições de apoio.

Na Amazônia, até agora os esforços se dirigiram a capacitar um grupo inicial de agricultores familiares 
como produtores. Trata-se de um conjunto de pequenas iniciativas, na maioria isoladas, animadas seja por 
instituições públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), centros de pesquisa ou organizações 
da sociedade civil.

De maneira geral, a maior parte das iniciativas não apresenta ainda escala comercial, atendendo a 
um pequeno mercado local. Os esforços se dirigem, principalmente, para formar um conjunto mínimo de 
produtores, para estruturar a organização social local e mesmo para garantir os investimentos mínimos 
necessários até alcançar uma produção razoável que financie a aquisição de materiais e implementação 
do meliponário.

Note-se que, diferentemente das abelhas exóticas, as abelhas nativas têm uma produção de mel e outros 
produtos (própolis, cera etc.) em escala bastante pequena. Usualmente, uma caixa de abelha nativa produz por 
safra menos de um litro, diante de números vinte a trinta vezes maiores das exóticas. Considerando-se que se 
pode obter de duas a três safras anuais, pode-se alcançar cerca de 3 litros ao ano. Esta é a mesma conclusão 
de Magalhães & Venturieri, “entre as abelhas sem ferrão, as uruçus são consideradas boas produtoras de 
mel, com produção de 3 litros a 6 litros de mel por ano por ninho (VENTURIERI et al., 2003). O mel é de boa 
qualidade e de características intrínsecas” (MAGALHAES & VENTURIERI, 2010).

Com esta produção, Magalhães & Venturieri concluem que:

“a meliponicultura é uma atividade de baixo investimento inicial e com boas perspectivas de retorno financeiro. Os 
custos de produção expostos neste trabalho para a meliponicultura racional (VENTURIERI, 2008b) apresentam-se 
compatíveis com as linhas de financiamento acessíveis a esses agricultores, em especial o Pronaf B, de forma 
que a atividade pode ser financiada a agricultores de renda familiar anual inferior a R$ 5.000,00, gerando, de 
forma direta, mais de 20% no aumento da renda desses agricultores, além de outras melhorias na propriedade” 
(MAGALHAES & VENTURIERI, 2010).

4. Questões relacionadas ao mel de abelhas nativas

O mel das abelhas nativas apresenta características físico-químicas distintas daquelas conhecidas para 
as abelhas do gênero Apis. É, por exemplo, mais líquido. Trata-se, portanto, de um novo produto pouco conhe-
cido e que o consumidor precisa compreender de maneira distinta. De maneira simplificada e simbólica, seria 
como comparar o leite de cabra e o leite de vaca.

No mercado formal é um produto inédito, pois sua comercialização é, quase sempre, local e de forma 
artesanal. Superar os diferentes gargalos para a comercialização é uma das linhas de trabalho necessárias.

O que anteriormente era procurado principalmente para fins da medicina tradicional nas áreas do 
interior, hoje é altamente valorizado por chefs de cozinha e um crescente número de consumidores no que 
se denomina o mercado gourmet. Ao longo dos últimos dez anos constatou-se que o seu valor comercial 
aumentou dez vezes.

Também deve ser considerado como parte importante da segurança alimentar da agricultura familiar, 
com potencial, inclusive, para ser incluído na merenda escolar das regiões produtoras como sucede com ou-
tros produtos da sociobiodiversidade.

Um olhar sobre a meliponicultura na Amazônia
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A oferta de mel é irregular e mesmo nos locais de venda ele não está sempre disponível. Ao mesmo 
tempo, a demanda é muitas vezes superior à oferta.

As abelhas nativas são generalistas na busca de néctar e pólen. Pode-se dizer que o mel que elas 
produzem carregam a essência de toda uma floresta em uma colher. Em verdade, cada comunidade, seja 
indígena, quilombola, de povos e comunidades tradicionais ou da agricultura familiar, pode oferecer um mel 
de uma região natural distinta. Mais importante, cada mel terá uma história de vida distinta, com característi-
cas socioculturais únicas, o que permite contar uma história para cada cultura e seu ambiente. Isto possibilita 
trabalhar com um processo de indicação geográfica, a partir de estabelecer o conceito de um território com 
características únicas (terroir).

5. Considerações finais

As experiências de meliponicultura em desenvolvimento em Municípios na Amazônia muito se devem às 
contribuições ao trabalho de entidades governamentais e não governamentais, entre as quais destacam-se:

a) Centros de pesquisa e ensino: Embrapa Amazônia Oriental, o Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA), a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP), o Museu Paraense Emílio Goeldi entre outros. No Pará, a Embrapa Amazônia Oriental, 
além de pesquisas pioneiras, recentemente inaugurou o Meliponário Iratama e possui importante 
trabalho de difusão da meliponicultura entre agricultores familiares e técnicos da área rural, além 
de local para educação ambiental. Recentemente, o Instituto Tecnológico Vale de Sustentabilidade 
(ITVS) iniciou diversas pesquisas na área.

b) Entidades públicas estaduais de assistência técnica e extensão rural (Emater e equivalentes). 
Notam-se iniciativas para cadastramento de produtores, realização de cursos, participação de con-
gressos e outros.

c) Organizações da sociedade civil, como é o caso da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), no 
Amazonas; do Instituto Socioambiental (ISA), no Mato Grosso, do Instituto Peabiru, no Pará e 
Amapá, o Fundo DEMA, gerenciado pela FASE, que apoia projetos no Xingu e Baixo Amazonas. 
Historicamente, o Instituto Iraquara, com o apoio da Avina, teve grande importância na difusão da 
meliponicultura em diversos Estados da Amazônia e foi o incentivador do Instituto Peabiru para a 
atividade. Estas entidades são fundamentais no processo de disseminação da meliponicultura de 
forma sustentável, a partir dos conhecimentos gerados pelas instituições de pesquisa.

d) Associações de produtores, cooperativas e entidades locais. Entre estes estão associações esta-
duais de abelhas nativas. Cada vez mais organizações já existentes passam a tratar do assunto, 
como as federações de apicultura e meliponicultura no Pará e novas entidades são criadas para a 
questão, como é o caso do Associação dos Meliponicultores de Curuçá (ASMELC).

Por fim, destaca-se o projeto Néctar da Amazônia, apoiado pelo Fundo Amazônia/BNDES. O principal 
objetivo deste projeto é fortalecer a cadeia de valor do mel de abelhas nativas em comunidades tradicio-
nais, de modo a prover renda complementar sustentável em substituição ao desmatamento. O projeto foca 
quatro áreas:

1. Consolidação da atividade de produção de mel de abelhas nativas e ampliação do número de colmeias. 

2. Fortalecimento dos conhecimentos técnicos e desenvolvimento de capacidades empresariais 
dos produtores.
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3. Apoio ao processo de formalização do negócio e estruturação de mercados.

4. Desenvolvimento de sistema de monitoramento socioambiental participativo. 

Atualmente, o projeto abrange cerca de 200 produtores de mais de vinte comunidades rurais nos Estados 
do Amapá e Pará.
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Nota técnica

Apresenta os fundamentos teóricos e a viabilidade da 
economia solidária em comunidades rurais da Amazônia, des-
tacando o papel das feiras de trocas na valorização dos pro-
dutos locais e inclusão de pequenos produtores no mercado. 
Foca nas unidades de conservação de uso sustentável, nas 
quais o envolvimento das populações residentes em atividades 
econômicas sustentáveis contribui para combater a pobreza e 
as atividades ilegais que se espalham pelo bioma Amazônia. 
Observa que a gestão eficiente desses territórios depende da 
existência de mecanismos de gestão que integrem o Poder 
Público e a sociedade civil organizada em cooperativas e as-
sociações locais de modo a garantir a geração de renda em 
harmonia com a conservação dos recursos naturais.

Resumo
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1. Introdução

O presente documento discorre sobre o histórico, o conceito e a importância dos espaços de economia 
solidária como ferramentas para fortalecer o desenvolvimento local sustentável do bioma Amazônia, contri-
buindo para aprimorar as capacidades institucionais tanto do Poder Público Municipal, como dos atores locais.

Relata a experiência de sucesso para geração de renda que vem sendo conduzida no Estado do 
Amazonas pela Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC), nos moldes da economia solidária, 
por intermédio do Projeto Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário (CRCS).  

E, ao final, apresenta a metodologia que deverá orientar a implantação de uma Feira de Trocas na área 
rural da Amazônia, cujo fundamento pressupõe a participação ativa do grupo social interessado para definição 
dos produtos agrícolas e culturais a serem comercializados e dos principais aspectos de seu funcionamento.

2. Economia solidária: histórico, conceitos e experiências 
no Brasil

A economia solidária propõe uma nova forma de produzir, consumir, trocar e vender dentro de uma so-
ciedade pautada em quatro princípios fundamentais: (i) cooperativismo; (ii) ação econômica; (iii) autogestão e 
(iv) solidariedade. Trata-se de uma nova estratégia de desenvolvimento econômico, com objetivo de criar 
uma sociedade mais justa e igualitária.

As iniciativas de economia solidária são representadas por diferentes temas, tais como:

• democratização da gestão (autogestão);

• distribuição justa de resultados;

• participação junto à comunidade local nos processos de desenvolvimento sustentável;

• bem-estar social dos trabalhadores;

• valorização da produção regional;

• relação com a agroecologia e outros movimentos sociais emancipatórios1.

O conceito de economia solidária surgiu no início do capitalismo industrial (século XX) na Grã-
Bretanha, como resposta dos operários ao significativo empobrecimento provocado pela desordenada difu-
são das máquinas e da organização fabril da produção2. Essa fase é marcada pelo que o autor chama de 
“cooperativismo revolucionário”, idealizado pelo pensador Robert Owen3 e fortalecido pelos sindicatos de 
resistência operária, cujas greves não reivindicavam apenas melhores condições de salário e emprego, mas 
a eliminação do assalariamento em prol da autogestão nas cooperativas operárias. Ao lado dessas coope-
rativas surgiam na Europa e nos Estados Unidos outras organizações pautadas no pensamento owenista, 
como aldeias cooperativas, clubes de trocas, comércio sem intermediários e bolsas solidárias que garanti-
riam a viabilidade econômica às cooperativas operárias e comporiam, posteriormente, o que atualmente se 
denomina espaços de economia solidária.

1 BRASIL, 2015.
2 SINGER, 2002.
3 De origem galesa (Reino Unido), Robert Owen (1877-1858) foi um importante socialista utópico, considerado como um dos fundadores 
do socialismo e cooperativismo.
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No Brasil, a economia solidária ganhou força no final do século passado e cresceu consideravelmente 
nos últimos anos. Hoje, o tema é pauta do Ministério do Trabalho e Emprego, discutido dentro da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária e orientado pelo 1º Plano Nacional de Economia Solidária (2015-2019)4. A 
existência do Fórum Brasileiro de Economia Solidária5 também é uma importante conquista para o movimento. 
O fórum abrange empreendimentos de economia solidária, organizações da sociedade civil, organizações 
religiosas, movimentos sociais e gestores públicos em prol da disseminação dos princípios cooperativos, or-
ganização de redes de cooperativas, redes de consumo e influência em políticas públicas para fortalecer a 
economia solidária no Brasil. 

Há várias iniciativas de economia solidária existentes no país como as empresas de autogestão, redes 
de consumo solidário, cooperativas de crédito, cooperativas de trabalhadores rurais, clubes de trocas etc. A 
região Norte, por exemplo, tem cerca de 3.000 Empreendimentos de Economia Solidária6 (EES) registrados 
na SENAES7, com destaque para o Estado do Pará que abriga 43% das organizações existentes na região. 
Das EES mapeadas na região, destacam-se cooperativas, associações e sociedades mercantis que traba-
lham em diversos segmentos, com destaque para produção e comercialização de bens e serviços, tanto na 
área urbana como rural.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) busca incentivar e reconhe-
cer tais iniciativas por meio do Prêmio BNDES de “Boas Práticas em Economia Solidária”. Este prêmio é 
uma ação conjunta do BNDES, da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 
Emprego (SENAES/MTE) e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). A ação, além de incentivar 
tais iniciativas, reconhece a importância das mesmas para o mercado nacional, refletindo também a expan-
são do movimento8.

3. A economia solidária e o desenvolvimento sustentável

O conceito de desenvolvimento sustentável abrange a sustentabilidade ambiental, a sociopolítica e a 
econômica. Essa última tem o papel fundamental de construir novas dinâmicas de geração e distribuição social 
das riquezas, incentivando atividades e formas de produção apropriadas aos ecossistemas, como potenciais 
para um crescimento econômico equitativo e sustentável9.

Os espaços de economia solidária objetivam, por meio da ação econômica, promover a equidade de 
direitos, justiça social, distribuição de riquezas e redução de impacto ambiental. As feiras de trocas, as redes 
de consumo e os circuitos curtos de comercialização são exemplos de iniciativas solidárias que contribuem 
para o desenvolvimento da economia local, por promoverem a valorização dos produtos regionais e ainda a 
sustentabilidade ambiental, com redução de distâncias e consequente amenização da pegada de carbono 
do consumo10.

4 http://www.fbes.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1947&Itemid=18
5 http://www.fbes.org.br/
6 Empreendimentos de Economia Solidária (EES) são as formas concretas de manifestação da Economia Solidária, expressas em 
organizações coletivas ou suprafamiliares (rurais ou urbanas), que funcionam em caráter permanente e realizam atividades econômi-
cas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito, de comercialização e de consumo solidário como finalidade 
principal. (http://www.ecosolbasebrasilia.com.br).
7 SENAES, 2013.
8 http://www.bndes.gov.br/premioeconomiasolidaria
9 BRASIL, 2015.
10 BRASIL, 2015.
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4. Economia solidária no espaço rural

Segundo dados do Mapeamento Nacional 
de Economia Solidária, de 2005 e 200711, 67% dos 
empreendimentos solidários no país dedicam-se a 
alguma atividade rural: agricultura, pecuária, pesca 
ou extrativismo, sendo a primeira predominante.

Associações, cooperativas e outros arranjos 
produtivos solidários têm sido alternativas socioe-
conômicas sustentáveis para pequenos produtores 
rurais, assentados da reforma agrária, agricultores 
familiares ou populações tradicionais se manterem 
no campo, principalmente no tocante ao acesso a 
mercados, o principal gargalo para estes atores.

4.1 O espaço rural do bioma Amazônia

A Amazônia brasileira possui particularidades que requerem um tratamento diferenciado quando se trata 
de planejar e incentivar seu desenvolvimento sustentável, sobretudo no ambiente rural.

O modelo extensivo de exploração do capital natural, de expan-
são da fronteira agrícola e do agronegócio, representa uma ameaça 
para a conservação dos recursos naturais, com destaque para os 
setores pecuarista, produtor de grãos e madeireiro, com frequência 
desenvolvidos de modo ilegal, pois suas ações possuem baixa ou ne-
nhuma internalização dos altos passivos ambientais que geram12. Por 
outro lado, há no contexto produtivo da região a presença significati-
va de unidades produtoras de base familiar, fundamentadas na poli-
cultura, e populações tradicionais que vivem do manejo sustentável 
dos recursos naturais. A presença dessas populações em diferentes 
cadeias produtivas e a adaptabilidade de seus sistemas produtivos 
à paisagem e peculiaridades da região são fundamentais para sua 
sustentabilidade. O fortalecimento econômico e técnico dessas popu-
lações representa estratégias importantes para garantir o desenvolvi-
mento rural sustentável da região.

Como exemplo de população tradicional que vem se fortalecen-
do econômica e tecnicamente, o povo Sateré-Mawé, da terra indíge-
na Andirá-Marau (AM), comercializa o guaraná, planta nativa de sua 
região e domesticada por eles, para a Europa há 20 anos, por meio 
dos preceitos do Comércio Justo e Solidário. Além do guaraná, os 

11 Incluindo neste levantamento associações informais e outras organizações que posteriormente foram desclassificadas como em-
preendimentos de economia solidária no levantamento feito em 2010 pelo mesmo órgão, cujos critérios de classificação ficaram mais 
rígidos (exigência de CNPJ, por exemplo, ou filiação ao movimento de economia solidária). (OGANDO, 2013).
12 Schröder, 2010.

Figura 1 – Feira de produtores do projeto de 
assentamento Tarumã Mirim, Amazonas
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Figura 2 – Sérgio Batista, do 
consórcio Sateré-Mawé, expõe 
produtos durante feira de troca 
na terra indígena Andirá-Marau
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Sateré-Mawé também comercializam urucum, óleos de andiroba e copaíba, sendo que todos os produtos levam 
o selo orgânico conferido pelo Instituto Biodinâmico (IBD). Para tanto, os produtores se organizaram em forma de 
consórcio, hoje uma entidade econômica e política em prol do desenvolvimento sustentável da etnia13.

4.2 Unidades territoriais especiais

Quarenta e um vírgula cinco por cento do território da Amazônia brasileira encontram-se em áreas 
sob gestão específica, por serem consideradas Áreas Protegidas ou Áreas Especiais. Incluem-se nas Áreas 
Protegidas as Terras Indígenas e as Unidades de Conservação de Uso Sustentável; nas Áreas Especiais estão 
os Assentamentos Rurais da Reforma Agrária14.

Essas áreas, excluindo-se as Unidades de Conservação de proteção integral, têm como objetivo promo-
ver o uso sustentável da paisagem pelas populações que as habitam, possibilitando a manutenção do modo 
de vida das mesmas e dos serviços ambientais que promovem.

Os Assentamentos da Reforma Agrária são instalações de novas propriedades agrícolas, estabelecidas 
e geridas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) por meio de políticas públicas de 
reforma agrária15 que têm por objetivo ordenar a ocupação de áreas rurais e promover a produção rural familiar.

No entanto, na Amazônia, os assentamentos foram utilizados como processos colonizadores da região, 
sob o slogan “terras sem homens [Amazônia] para homens sem terra [nordestinos]” e reafirmados em pla-
nos governamentais subsequentes, visto que a Amazônia brasileira abriga 55% dos lotes estabelecidos pelo 
INCRA, mesmo possuindo apenas 15% da população rural16. Este paradoxo é resultado da orientação da po-
lítica agrária no Brasil, desde seus primórdios, que não alterou efetivamente a estrutura fundiária, mas buscou 
distribuir terras públicas em locais de grande abundância como a Amazônia.

A dinâmica da política agrária brasileira impôs uma reforma à custa da Amazônia, com a substituição da 
floresta pela agricultura, fato que destaca esses territórios no cenário de desmatamento da região. Dessa for-
ma, criou a necessidade do INCRA adaptar sua forma de ação às especificidades do bioma, levando à criação 
de novos modelos de assentamentos como os Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAE), Projetos de 
Assentamentos Agroflorestais (PAF) e os Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS)17.

Apesar dos esforços no campo legal, o INCRA continua enfrentando problemas para garantir a eficiência 
social, ambiental e econômica dos assentamentos. Podemos citar alguns entraves na gestão, como: a falta de 
planejamento na escolha das áreas; pouco conhecimento sobre legislação ambiental por parte dos agriculto-
res; pressão de madeireiras e outras atividades ilegais nos assentamentos; insuficiência de meios adequados 
(assistência técnica, crédito e mercados) que fortaleçam de fato atividades produtivas sustentáveis18.

As terras indígenas são definidas como terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, de acordo com 
o parágrafo primeiro do artigo 231 da Constituição Federal: “são aquelas por eles habitadas em caráter per-
manente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos am-
bientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seu usos, 

13 http://www.nusoken.com/
14 SANTOS &PEREIRA &VERÍSSIMO, 2013.
15 BERGAMASCO, 1992; INCRA, 2015.
16 TOURNEAU & BURSZTYN, 2010.
17 www.incra.gov.br/assentamentoscriacao
18 TOURNEAU & BURSZTYN, 2010.
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costumes e tradições”19. O Poder Público é obrigado a reconhecer uma área como terra indígena sempre que 
uma comunidade indígena ocupar determinado local, de acordo com o artigo 231. Atualmente, tal atividade é 
de responsabilidade da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

As Unidades de Conservação (UCs) são territórios formados por áreas contínuas, institucionalizadas 
como espaço de preservação e conservação da flora, fauna, recursos hídricos, características culturais, his-
tóricas e patrimônios naturais. Esses territórios objetivam promover o desenvolvimento sustentável e são de 
fundamental importância para a preservação dos ecossistemas20. Há diversas classificações dessas áreas, de 
acordo com suas características e objetivos a serem atingidos. Nesta nota, o foco são as unidades de conser-
vação de uso sustentável, aquelas que envolvem populações residentes.

Essas UCs visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. 
Nesses casos, atividades de extração, coleta e agricultura sustentável são permitidas desde que praticadas de 
acordo com o plano de manejo ou plano de uso da área e de forma que a perenidade dos recursos renováveis 
seja assegurada. Dentro dessa classificação se encaixam: Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); 
Floresta Nacional ou Estadual (FLONA ou FLOTA); Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); Reserva 
Extrativista (RESEX); Área de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

As populações residentes nas três categorias de territórios descritos (unidades de conservação, terras 
indígenas e assentamentos rurais) têm importante papel na conservação dos recursos naturais. Para garantir 
a sua efetividade é preciso que haja conciliação, na prática, entre a proteção dos recursos naturais e a geração 
de renda para as famílias residentes.

Um dos principais gargalos para o desenvolvimento sustentável, seja dentro das unidades de conserva-
ção, terras indígenas ou nos assentamentos rurais no bioma Amazônia, é a realidade de pobreza enfrentada 
pelas populações residentes, que por não se adequarem ao mercado competitivo ou não possuírem meios 
para acessá-los, são direcionadas, muitas vezes, para atividades com retorno imediato e com grande impacto 
ambiental, como por exemplo a extração de madeira ilegal. 

Para garantir a eficiência na gestão e o alcance dos objetivos desses territórios especiais fica evidente a 
importância de mecanismos de gestão e ação econômica que integrem diversos atores, como o Poder Público 
e a sociedade civil organizada em cooperativas e associações locais de modo a garantir a geração de renda 
em harmonia com a conservação dos recursos naturais.

5. Exemplo prático: o comércio justo ribeirinho – 
experiência da ASPROC

No Amazonas, há experiências exitosas de integração de diferentes atores para obtenção de soluções 
de geração de renda baseadas nos princípios da economia solidária. Um exemplo de sucesso em unidades 
de conservação no Amazonas é o Projeto Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário (CRCS). Esse projeto 
é desenvolvido pela Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) na região do Médio Juruá, 
RESEX Médio Juruá e RDS Uacari, Município de Carauari, Amazonas.

Até os anos 1980, as famílias ribeirinhas do rio Juruá eram dependentes, economicamente, de “patrões” 
e regatões21 que ditavam e gerenciavam o sistema econômico na região. A crescente valorização do látex no 

19 ISA, 2015.
20 ALLEGRETTI, 2012.
21 Denominação dada a vendedores itinerantes que comercializavam produtos diversos, inclusive manufaturas contrabandeadas.
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mercado internacional, no século XIX, gerou, em vários momentos, migrações de nordestinos para a região. 
A produção de borracha era altamente lucrativa para os “patrões” que além de comercializarem um produto 
rentável, o obtinham por meio da mão de obra semiescrava dos habitantes, controlando as necessidades 
básicas das populações locais que tinham a alimentação, a saúde e o transporte precários e dependentes de 
uma política de troca injusta. Diante dessa realidade, a sociedade civil organizada, em especial por iniciativa 
da Igreja Católica, incorporou uma força de trabalho para fazer um enfrentamento aos “patrões” da região do 
Médio Juruá. Foi assim que o Movimento de Educação de Base (MEB), com o trabalho de educação popular, 
proporcionou aos ribeirinhos, semiescravos daquele sistema, uma tomada de consciência da necessidade da 
organização social para a formação e empoderamento de sujeitos aptos a integrarem um processo de trans-
formação da realidade22.

Como resultado do trabalho de educação popular, em 1991, foi criada, pelos próprios trabalhadores 
ribeirinhos, a ASPROC. A associação, além de defender os direitos de seus associados, buscou organizar 
e comercializar a produção da região, com o objetivo de garantir renda às famílias e conservar os recursos 
naturais da região.

A questão logística no Médio Juruá representa 
um dos maiores desafios ao desenvolvimento das co-
munidades ribeirinhas, uma vez que o acesso das co-
munidades à sede do Município pode levar até qua-
tro dias de viagem. Para superar essa dificuldade, a 
ASPROC desenvolveu o Projeto Comércio Ribeirinho 
da Cidadania e Solidário (CRCS) visando à comer-
cialização dos produtos agrícolas e extrativistas dos 
ribeirinhos e a aquisição de produtos industrializados 
a um preço justo nas próprias comunidades.

O Comércio Ribeirinho foi iniciado a partir 
da doação de R$40 mil de outra associação local, 
a Associação dos Moradores Agroextrativistas da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari 
AMARU, somada aos empréstimos pessoais de 
19 associados da ASPROC, realizados no valor 
de R$2 mil cada para compor o capital do projeto.

Com o recurso obtido, a ASPROC dividiu 
a área atendida em 14 sub-regiões ou polos. Em 
cada polo foi instalada uma cantina23, sob o geren-
ciamento de dois comunitários capacitados para 
desempenhar tal função, os cantineiros. Esses 
comunitários atendem três vezes por semana os 
ribeirinhos, que podem adquirir as mercadorias 
trazidas de Manaus como podem, também, co-
mercializar a própria produção classificada, me-
dida, pesada, registrada e paga pelo cantineiro.

22 ASPROC, 2014.
23 Representa um entreposto equipado com rádio, computador, impressora e placa solar.

Figura 3 – Barco da ASPROC para transporte dos 
produtos do comércio ribeirinho
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Figura 4 – Cantina do comércio ribeirinho
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Nas cantinas os ribeirinhos podem adquirir os gêneros alimentícios básicos no preço do comércio mais 
barato verificado na sede do Município, o que permite dobrar o poder de compra dos moradores da região. 
Os mesmos produtos que antes eram adquiridos por R$100,00 nos regatões, passaram a ser comprados por 
R$51,00, via Comércio Ribeirinho. Cada entreposto atende de uma a sete comunidades ou de 85 a 322 pes-
soas, totalizando 2.779 pessoas beneficiadas.

A cada dois meses, viagens são realizadas pelos barcos da ASPROC aos 14 entrepostos, com o objetivo 
de entregar as mercadorias adquiridas em Manaus e receber a produção armazenada nas cantinas. A produ-
ção não consumida localmente é oferecida e comercializada em outros mercados, principalmente via progra-
mas governamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa de Regionalização da 
Merenda Escolar (PREME).

Os recursos resultantes da venda desses 
produtos são utilizados para aquisição de mer-
cadorias em Manaus para a próxima viagem 
de comercialização. Mensalmente é realizada 
a prestação de contas dos entrepostos com o 
intuito de orientar as decisões da Associação. 
Essas decisões da ASPROC também são 
orientadas pela avaliação da qualidade e satis-
fação de seus serviços que é levantada junto 
aos ribeirinhos.

Em pouco tempo a produção da ASPROC 
aumentou em quantidade e em qualidade. A as-
sociação buscou parceiros e editais para apoiar o 
Comércio Ribeirinho e outras ações, como estruturas para beneficiamento dos produtos e até a implantação 
de sistemas de saneamento básico nas comunidades ribeirinhas.

Esses esforços, aliados a conquistas de direitos de uso da terra e de melhorias na qualidade de vida, 
possibilitaram, além do aumento de renda das famílias do Médio Juruá, o fortalecimento da autogestão e do 
uso sustentável dos recursos naturais na região.

6. Feiras de trocas

Uma ação relacionada à economia solidária que pode ser fomentada no espaço rural como impulso à 
economia solidaria são as feiras de trocas.

Originárias do Canadá nos anos 1980, as feiras de troca se baseiam em princípios da economia solidária 
e permitem que pessoas ou comunidades descapitalizadas, por motivos de desemprego, crises financeiras ou 
dificuldades de acesso ao mercado, retomem suas atividades econômicas mesmo com pouca ou nenhuma 
disponibilidade de recursos financeiros.

Um clube de troca geralmente é composto por profissionais liberais, médicos, psicanalistas, músicos, 
mas também jardineiros, motoristas de táxi, empregadas domésticas, cozinheiras etc. Esse grupo tem um traço 
em comum: eles não conseguem vender seus serviços na medida que gostariam e todos têm alguma capaci-
dade ociosa. Então se reúnem, geralmente uma vez por mês, e cada um diz o que faz, o que pode fazer e de 
que bens ou serviços tem necessidade. Não são serviços apenas; um violão que não está sendo usado ou um 

Figura 5 – Embarque de produtos
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aposento vago podem ser alugados para quem 
deles estiver precisando. Depois que as pessoas 
enunciam suas ofertas e demandas, elas entram 
em processo de troca. 

Nos assentamentos rurais e unidades de 
conservação, geralmente afetados por grande de-
semprego, onde a falta de dinheiro inibe a divisão 
social do trabalho e impede a comercialização de 
bens e serviços, as feiras de troca são um instru-
mento totalmente aplicável. Naturalmente, nestes 
territórios a população pratica a economia solidá-
ria, quando fazem trocas de dias de trabalho, pro-
dutos, sementes e mudas, por exemplo.

São cenários com grande potencial para institucionalizar ainda mais esses mecanismos, ampliando as 
ofertas, principalmente pelas dificuldades de acesso às mercadorias e serviços.

6.2 Feiras de trocas na prática

A metodologia de implementação deve partir do arranjo coletivo entre os atores, no sentido de detecta-
rem as demandas para a feira (materiais, serviços e saberes), a frequência, o local, forma de organização e 
de divulgação.

A discussão que ocorre na sequência, é se os itens serão avaliados conforme seu valor de troca (com 
base no valor monetário) ou valor de uso (baseado na utilidade específica para quem o adquire). Trata-se de 
uma metodologia participativa que precisa ser respeitada para se cumprir com a proposta da economia soli-
dária. O grupo então passará a discutir se usa uma moeda social ou se as trocas se darão pela barganha dos 
produtos, bens e serviços diretamente, sem intermediação ou mensuração financeira. A própria metodologia 
faz parte justamente da quebra de paradigmas que a economia solidária se propõe, a menor dependência dos 
mercados formais e do dinheiro real.

Frequentemente, o uso de uma moeda social tem sido feito nas feiras por facilitar e, em muitos casos, 
viabilizar as trocas. Os participantes decidem coletivamente um novo preço para os itens, com base em uma 
moeda fictícia. Por exemplo, um pacote de sementes irá valer 10 (dez) moedas, enquanto um sapato pode 
valer 8 (oito).

Feito isso, estabelece-se um banco solidário para distribuição das moedas. O banco compra com a 
moeda social uma cota de produtos ou serviços, capitalizando o ofertante. Esta é a forma de colocar a moeda 
em circulação e viabilizar o início da feira. De posse dessa moeda, o indivíduo poderá adquirir qualquer outra 
mercadoria, seguindo a tabela de preços.

Ao final da feira os participantes devolvem as moedas sociais que sobrarem para recebê-las de volta nas 
edições seguintes.

Em terras indígenas situadas nos Estados de Roraima, Mato Grosso e Amazonas, há experiências de 
feiras de trocas sem o uso de moeda social, que ocorrem com apoio de organizações da sociedade civil e da 
academia. Nestas feiras os indígenas realizam troca de sementes, estacas, propágulos e, em alguns casos, 
materiais de campo que irão permitir a produção agrícola das comunidades indígenas.

Figura 6 – Feira de produtos de assentamentos 
rurais do Amazonas
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7. Considerações finais

O avanço da economia solidária não depende exclusivamente de ações do Estado, mas, sobretudo, da 
disposição de grupos sociais em compreender e aderir aos princípios da solidariedade, igualdade e democra-
cia, como verificado no exemplo da experiência da ASPROC.

São experiências bem-sucedidas aquelas que surgem da necessidade da população envolvida, como 
resposta a uma pressão de mercado, marginalização ou mesmo a necessidade de se restabelecer economi-
camente. As organizações religiosas, sindicatos, organizações da sociedade civil e universidades são atores 
importantes neste processo.

Nos últimos anos, houve grande expansão da economia solidária no Brasil, principalmente dentre 
os segmentos populacionais mais vulneráveis. A economia solidária destaca-se como uma estratégia de 
desenvolvimento local e territorial sustentável, de coesão social e preservação da diversidade cultural e do 
meio ambiente.

As feiras de trocas são importantes espaços de economia solidária que possibilitam aos atores partici-
pantes o desenvolvimento como sujeito da mudança. Promovem a autonomia na busca por alternativa para o 
desemprego e concentração de renda, pois cooperam entre si para gerar benefícios para todos, além de ser 
um ambiente pedagógico, para desenvolver perfil empreendedor, organização social e estímulo à atividade 
econômica familiar e comunitária.

É também uma oportunidade de criar uma cultura de consumo consciente na comunidade, trazendo 
para o indivíduo a noção das consequências do seu consumo no âmbito social, ambiental e econômico. Estas 
feiras são ambientes férteis para se realizar trabalhos pedagógicos e reflexões sobre temas importantes para 
a sociedade e fundamentais dentro de assentamentos, UCs e terras indígenas, como:ecologia e cuidado com 
o meio ambiente; questões de gênero e raça; consumo consciente; cidadania ativa; organização social; edu-
cação alimentar; economia solidária; empreendedorismo popular; desenvolvimento local;políticas públicas e 
demais temas afins.

As feiras de trocas e os demais espaços de economia solidária podem, de fato, contribuir para a econo-
mia interna dos assentamentos e outros territórios rurais especiais, na medida em que divulgam e socializam 
os diversos produtos e atividades desenvolvidos entre as famílias. Contudo, o ganho maior reside na valoriza-
ção dos produtos regionais, na troca de conhecimentos e na união entre os participantes da atividade.

Referências bibliográficas

ALLEGRETTI, M. Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira. Áreas Protegidas/Fundo Vale; 1 ed.; p.34 a 39. 
Rio de Janeiro: Fundo Vale, 2012.

BERGAMASCO, S.M., NORDER, L.A.C. O que são assentamentos rurais. São Paulo: Brasiliense, 1996. 88p. 
(Col. Primeiros Passos, 301).

ASPROC. Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário – Geração de Renda com Sustentabilidade na Região 
no Médio Juruá. Relatório Técnico. 2014. Disponível em: http://www.asproc.org.br/sistema/adminSite/down-
load/Relatorio%20ASPROC%20web%20(7).pdf. Acesso em: 05 de janeiro de 2016.

BRASIL, Plano Nacional de Economia Solidária. Conselho Nacional de Economia Solidária. Brasília, 2015. 
Disponível em: http://www.fbes.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1947&Itemid=18. 
Acesso em:10 de dezembro de 2015.

Economia solidária na zona rural da Amazônia



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 197

François-Michel Le Tourneau, F.M; Bursztyn, M. Assentamentos rurais na Amazônia: contradições entre a 
política agrária e a política ambiental. Revista Ambiente & Sociedade, Campinas v. XIII, n. 1, p. 111-130, 2010. 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Painel dos Assentamentos. Disponível em: 
http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php. Acesso em: 05 de janeiro de 2016.

Instituto Socioambiental. Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: http://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-in-
digenas/introducao/o-que-sao-terras-indigenas. Acesso em: 05 de janeiro de 2016.

Instituto Socioambiental. Unidades de Conservação do Brasil. Disponível em: http://uc.socioambiental.or-
g/c%C3%B4mputos/amaz%C3%B4nia-legal/unidades-da-federa%C3%A7%C3%A3o.Acesso em: 05 de 
janeiro de 2016.

MILANO, M.S. Conceitos, históricos, políticas e formas de gestão. Áreas Protegidas/Fundo Vale; 1 ed.; p.16 a 
28. Rio de Janeiro: Fundo Vale, 2012. 

OGANDO, C. As fronteiras da economia solidária: uma análise a partir do Mapeamento Nacional. Cadernos 
de extensão IHU,2013. Disponível em: http://sies.ecosol.org.br/images/resultado/artigocbo.pdf. Acesso em: 11 
de janeiro de 2016.

SANTOS, D.; Pereira, D.; Veríssimo, A. O estado da Amazônia: uso da terra. Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia (IMAZON). Belém, PA: 2013.

SCHRODER, M. Desenvolvimento Rural, meio ambiente e políticas públicas: os caminhos do fortalecimento 
da agricultura familiar na Amazônia brasileira. PRACS: Revista de Humanidades do Curso de Ciências Sociais 
da UNIFAP Macapá, n. 3, p. 53-69, dez. 2010.

SENAES, 2013. Boletim Informativo – Edição Especial: Divulgação dos dados preliminares do SIES 2013.
Brasília, 2013. Disponível em: http://sies.ecosol.org.br/images/resultado/sies-divulgacao-de-dados-prelimina-
res-2013.pdf. Acesso em 10 de dezembro de 2015.

SINGER, Paul. Introdução à economia solidária – 1ª. ed. – São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.

Referências de sites na internet
http://www.bndes.gov.br/premioeconomiasolidaria. Acesso em 10 de dezembro de 2015.

http://www.fbes.org.br/. Acesso em 10 de dezembro de 2015.

http://www.incra.gov.br/assentamento. Acesso em 10 de dezembro de 2015.

http://www.mte.gov.br/index.php/trabalhador-economia-solidaria. Acesso em 10 de dezembro de 2015.

http://www.nusoken.com/. Acesso em 10 de dezembro de 2015.

http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php. Acesso em 10 de dezembro de 2015.

http://uc.socioambiental.org/c%C3%B4mputos/amaz%C3%B4nia-legal/unidades-da-federa%C3%A7%C3%A3o. 
Acesso em 10 de dezembro de 2015.

Economia solidária na zona rural da Amazônia



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável198

Cadeias de valor: 
uma abordagem de 
empoderamento
Hermógenes J. Sá de Oliveira

Nota técnica

A cadeia de valor (CV) descreve como um produto se 
movimenta, se transforma e se valoriza, desde a etapa da ma-
téria-prima até o consumidor final. O processo de análise de 
uma CV envolve o mapeamento da estrutura da cadeia e a va-
lorização dos produtos, identificando intervenções possíveis, 
visando melhorar o resultado em termos de valor adicionado 
através da redução dos custos, compartilhamento de riscos, 
relações comerciais duradouras, maior acesso a novas tecno-
logias de produção, informação, comunicação e a novas fontes 
de financiamento. Aplica-se um método de avaliação de CV 
para mapear a produção e comercialização do açaí no Marajó-
PA, elaborado a partir de um processo participativo voltado ao 
empoderamento dos atores. 

Resumo
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1. Introdução

Esta Nota Técnica tem por finalidade apresentar os princípios básicos do conceito de cadeias de valor 
e algumas estratégias para sua promoção, além de indicar como os gestores municipais podem fomentar a 
implementação desta abordagem a partir das experiências já realizadas.

A cadeia de valor, em seu nascedouro, foi utilizada no meio empresarial para identificar, a partir da de-
sagregação das atividades de uma determinada empresa, quais as atividades que agregavam valor e geram 
vantagens competitivas (PORTER, 1985). A cadeia de valor seria então o resultado das diversas atividades 
que se diferenciavam do ponto de vista tecnológico, econômico, ambiental e social e que seriam desenvolvidas 
ao longo dos processos produtivos e de gestão das empresas.

O valor agregado ao produto em cada etapa do processo de produção e comercialização é mensurado por 
meio do preço que os clientes estão dispostos a pagar pelo produto naquela determinada etapa (PORTER, 1985). 
Diversos autores afirmam ainda que a cadeia de valor é um modelo que descreve como um produto se movimen-
ta, se transforma e se valoriza, desde a etapa da matéria-prima até o consumidor final, sendo que o objetivo é adi-
cionar o máximo de valor aos produtos em cada um dos elos da cadeia da maneira menos dispendiosa possível.

Ao focar nos fatores associados aos ambientes internos e externos de uma empresa ou indústria que 
agregam valor ao produto, a análise da cadeia de valor permite visualizar as relações do processo como um 
todo, inclusive as relações de poder. É esta característica que incentivou as organizações que trabalham com 
desenvolvimento social a aprofundarem a abordagem da cadeia de valor enquanto instrumento de análise de 
grupos socioprodutivos e seus territórios.

Nesta perspectiva, Kaplinsky e Morris (2000), em um enfoque ampliado, explicam que a cadeia de valor 
de qualquer produto ou serviço de organizações e/ou de trabalhadores é o conjunto de atividades criadoras 
de valor desde as fontes de matérias-primas básicas, produção primária, transformação, passando por forne-
cedores, comercialização e a venda final e pós-venda aos consumidores. Portanto, adicionam-se ao conceito 
tradicional de cadeia produtiva, aspectos sistêmicos que influenciam o resultado da análise. Tal perspectiva 
permite visualizar as cadeias de valor como sistema econômico, institucional e social.

A GTZ (2007), com sua metodologia denominada de ValueLinks, estrutura o mapeamento das etapas per-
corridas por um produto primário da sua origem de produção, seguindo todas as etapas de transformação e 
distribuição, até chegar ao consumidor na forma de um produto final. No entorno dessa cadeia há um conjunto de 
ações envolvendo a prestação de serviços, coordenação, regulação e políticas públicas atuando em toda cadeia, 
que se traduz em uma estrutura complexa de governança mediante articulações nos níveis micro e mesoanalítico.

É nessa perspectiva que se incentiva a promoção das cadeias de valor como estratégia de “crescimento 
favorável aos pobres”. Para as organizações e empreendimentos comunitários e rurais, a promoção de cadeias 
de valor oferece possibilidade para reduzir custos, compartilhar riscos, aumentar benefícios e obter relações 
comerciais duradouras, assim como um maior acesso a novas tecnologias de produção, informação, comuni-
cação e melhoria das condições de acesso a novas fontes de financiamento. Nesse sentido, é fundamental: 
avaliar profundamente o potencial e as limitações para a promoção da cadeia de valor (CV). É igualmente 
importante: (a) investigar o ambiente de negócios e de políticas públicas, identificando os riscos e os custos 
relativos para os grupos de interesse; (b) verificar o acesso aos mercados de serviços financeiros, de insumos 
e de serviços comerciais etc.; (c) analisar os recursos produtivos, em termos de capital humano (escolaridade 
e problemas de saúde), que resultam em desvantagens aos mais pobres, além da ausência de direitos de 
propriedade sobre a terra e a água; (d) avaliar as condições de localização em termos de custos de comercia-
lização em relação ao acesso ao mercado consumidor e a possibilidade de investimentos (GTZ, 2007).

Cadeias de valor: uma abordagem de empoderamento



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável200

Outra característica que se deve entender é que a promoção das cadeias de valor busca impulsionar 
o desenvolvimento a partir de forças do mercado, ao entender que o crescimento econômico é pré-condição 
ao aumento de renda dos mais pobres (GTZ, 2007). Nesse sentido, a promoção de cadeias de valor é uma 
abordagem de desenvolvimento que pode atuar em complementaridade a outras estratégias de crescimento 
favorável aos pobres. Deve-se analisar sinergias com as diversas abordagens de desenvolvimento: tanto as 
com perspectiva territorial quanto as com perspectiva de subsetores e mercados e as com perspectiva da 
melhoria de políticas e do ambiente de negócios.

2. Cadeias de valor: uma estratégia baseada em direitos

A promoção das CVs é uma estratégia também de estimular o desenvolvimento baseado em direitos (ba-
sed rights approach), considerando que a enorme desigualdade socioeconômica do Brasil é a principal causa 
da pobreza e da exclusão social da Amazônia. Esse fator reforça a necessidade dessa abordagem nas ações 
de desenvolvimento. São princípios dos projetos com essa abordagem:

• prestação de contas;

• transparência;

• tomada participativa de decisões;

• não discriminação e atenção a grupos vulneráveis;

• justiça social e equidade;

• concessão de autonomia.

O desenvolvimento baseado em direitos foi estruturado a partir do valioso acervo de declarações do 
sistema internacional de direitos humanos, que se encontra em pleno desenvolvimento por meio de processos 
de aprendizagem e partilha de experiências (DERANI, 2001).

Para enfrentar a desigualdade é preciso promover projetos de desenvolvimento alternativos ao modelo 
vigente. Estes projetos necessariamente devem se basear na conquista plena dos direitos fundamentais dos 
pobres e de seus representantes e em seu empoderamento.

Os direitos fundamentais, especialmente os sociais, são instrumentos que buscam reduzir os excessos 
de desigualdade e promover a justiça social. Têm como motivação garantir a todos os homens e a todas as 
mulheres oportunidades iguais de educação, de cultura, de saúde, de acesso ao trabalho, emprego e renda, 
de condições de moradia, lazer, segurança, e de proteção à maternidade e à infância, dentre outros. O con-
junto de direitos humanos é universal e indivisível (ONU, 1993). Essa visão holística integra os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais, culturais, da coletividade dentro da perspectiva e estrutura de abordagens de 
desenvolvimento local.

Nos últimos anos, embora a desigualdade continue alta no Brasil, as políticas públicas de combate à 
miséria e apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar contribuíram para reduzir a pobreza e melhorar a 
distribuição de renda na economia brasileira. Neste período, o programa de assentamento rural no âmbito da 
reforma agrária aumentou o poder da mulher em termos do direito de propriedade da terra e de tomar decisões 
sobre o uso dos recursos da família. Concomitantemente houve programas sociais como o bolsa família e o 
crédito especial para as famílias pobres com juros negativos. Então, em todos os campos, as políticas públicas 
estão orientadas, embora de forma tímida, a garantir os direitos fundamentais, em especial ao tentar reduzir as 
desigualdades de renda e sociais da população brasileira.
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O empoderamento dos pobres e das comunidades é um processo que ocorre pelo desenvolvimento das 
capacidades de obter acesso e controle sobre os seus meios de vida. O empoderamento dos pobres, em uma 
perspectiva freiriana (SHOR; FREIRE, 1986), como processo de ação coletiva, se efetiva quando se consegue 
articular a dimensão individual (autoestima e autoconfiança) e coletiva (controle dos recursos externos) para 
analisar, refletir e compreender, mediante suas próprias experiências, sua própria construção histórica e socio-
cultural, e enfrentar as causas que originam sua pobreza.

Segundo SEN (2000) o desenvolvimento humano torna-se pleno se a garantia das liberdades humanas 
se constituir como parte integrante do processo: 

“O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades 
das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente” (SEN, 2000. p. 10).

Seres humanos capazes de exercitar a liberdade têm mais chances de conquistar o desenvolvimento. Tal 
oportunidade pode vir com o desenvolvimento de atividades que permitam que pessoas tenham mais poder de 
governança nas cadeias produtivas de dado território.

Esse desenvolvimento é sustentável (SACHS, 2007) quando proporciona transformações conscientes 
na vida e nas expectativas das pessoas. Está intrinsecamente ligado à garantia de direitos, com destaque aos 
direitos das mulheres, dos jovens, dos povos e comunidades tradicionais e das gerações futuras.

3. Mapeamento das cadeias de valor: procedimentos 
metodológicos

O mapeamento da CV é parte fundamental para o processo de sua promoção, na medida em que, ao 
subsidiar a análise e avaliação da situação atual, com seus gargalos e oportunidades, permite a construção 
coletiva de um plano de ação de enfrentamento dos desafios. Sugere-se o emprego da metodologia ValueLinks 
B (GTZ, 2009), que apresenta um conjunto de instrumentos e ferramentas que estimulam a comunicação, a 
formação de opinião e a tomada de decisão.

O mapa da CV é elaborado em uma oficina de alguns dias com representantes dos diversos segmentos 
da cadeia, denominados de atores da cadeia de valor. O ponto crítico desta etapa é o trabalho de mobilização 
social e sensibilização dos atores para a efetiva participação no processo.

3.1 Evento de elaboração do mapa da cadeia de valor

Dependendo do tamanho do grupo mobilizado, pode-se trabalhar com a totalidade do grupo ou em gru-
pos menores. É importante pontuar que, idealmente, o trabalho somente faz sentido quando realizado como 
estratégia/instrumento de potencialização de transformações sociais de grupos já mobilizados anteriormente 
e identificados coletivamente.

O Mapa da Cadeia de Valor deve apresentar graficamente:

• as diferentes etapas as quais o produto percorre, desde sua extração, até os mercados onde o con-
sumidor final tem acesso ao produto;

• os atores e suas localizações ao longo da CV;
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• um conjunto de identificações gráficas, com formatos, cores e símbolos específicos que demonstra 
as relações e o fluxo do produto.

A seguir, à medida que se apresentam as etapas e os atores do mapeamento, será apresentado o con-
junto de identificações.

3.2 Identificação das etapas da cadeia de valor

O processo de definição de quais etapas irão compor a CV a ser trabalhada pode variar em função dos 
seguintes aspectos: complexidade da própria cadeia; método adotado na divisão dos grupos de trabalho; 
representatividade dos atores; questões geográficas; autoconhecimento dos atores sobre a amplitude/comple-
xidade da cadeia; entre outros.

Nesse sentido, é fundamental tanto a mobilização prévia para garantir a ampla diversidade de atores da 
cadeia, quanto os facilitadores/moderadores para estimularem o amplo debate.

As etapas da cadeia apresentam os pontos de transição, de transmissão do produto entre operadores, lo-
cais onde normalmente há agregação de valor ao produto. São etapas recorrentes de diversas CVs: Produção, 
Extração, Transporte, Distribuição, Beneficiamento, Comércio/Exportação e Consumo.

Há cadeias mais complexas, outras mais simples. Há cadeias mais curtas e outras mais longas. Há, 
ainda, a possibilidade de cadeias com ramificações, tanto pelo tipo de operadores quanto devido aos diversos 
tipos de mercados.

Na oficina, na dinâmica de grupo para construção do Mapa da CV, as etapas são representadas por 
tarjetas brancas de papel com formato de setas, conforme a seguir.

Etapas da Cadeia

3.3 Identificação dos atores da cadeia de valor

Os atores da cadeia de valor podem ser estruturados em quatro grupos. São eles:

3.3.1 Ator: operador da cadeia

Os operadores são os atores que detêm o produto para si em algum momento. Eles os adquirem 
mesmo que por um curto espaço de tempo. Na oficina, são representados pelas tarjetas amarelas de papel. 
Têm como símbolo:

Operadores

O nível de segurança e/ou formalidade nas negociações entre os operadores é apresentado graficamen-
te por setas:

• setas pontilhadas simbolizam relações fracas ou relações de comercialização sem vínculos contratuais;

• setas em linhas simbolizam relações fortes ou relações de comercialização com vínculos contratuais.
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3.3.2 Ator: prestador de serviço

São os atores das atividades meio. Mesmo com atuação direta na cadeia, não se tornam detentores do 
produto. São representados pelas tarjetas azuis. Têm como símbolo:

Prestadores de Serviço

3.3.3 Ator: organismos de apoio

Os organismos de apoio são os atores que cooperam para o aprimoramento da CV com serviços como 
assistência técnica, extensão rural, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Na oficina, são representados 
pelas tarjetas verdes de papel. Têm como símbolo:

Organismos de Apoio

3.3.4 Ator: órgão regulador

Atores do Poder Público, responsáveis 
pelo cumprimento das leis, normas e proce-
dimentos sobre a cadeia de valor. São re-
presentados pelas tarjetas de cor rosa. Têm 
como símbolo:

Prestadores de Serviço

4. Experiência da aplicação: o mapeamento da CV  
do açaí do Marajó

No Brasil, um exemplo representativo de utilização da metodologia de promoção de cadeias de valor 
ocorreu no âmbito do Termo de Cooperação nº 01/2010 realizado entre Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) que estabeleceram parceria 
para o fortalecimento de arranjos produtivos locais – APL de produtos da sociobiodiversidade, a fim 
de promover a segurança alimentar e nutricional de povos e comunidades tradicionais dos Estados do 
Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Piauí (BRASIL, 2010). A metodologia utilizada 
foi o ValueLinks B.

Um dos produtos selecionados para a promoção da cadeia de valor foi o açaí da região do Marajó, 
no Estado do Pará. O trabalho envolveu mobilização e sensibilização dos atores; mapeamento da ca-
deia de valor, construção do plano estratégico de ação, a partir da elaboração da matriz de pontos 
fortes/fracos e oportunidades/ameaças; capacitação dos atores em boas práticas de produção, acesso 
a mercados institucionais e diferenciados, associativismo, entre outros; e monitoramento e avaliação da 
implementação do plano.

Figura 1 – Elaborando um mapa de cadeia de valor
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4.1 Mapa da cadeia de valor do açaí do Marajó

Figura 2 – Mapa geral da cadeia de valor do açaí no Marajó

Fonte: Potiguar e Oliveira, 2016.

Tabela 1 – Etapas da CV do açaí do Marajó

ELOS Descrição dos ELOS
Produção Atividades de plantio, limpeza dos açaizais, desbaste de estipes e touceiras, raleamento.
Extração Atividades de coleta, debulha e ensacamento dos frutos de açaí.

Transporte
Armazenamento, congelamento e o transporte propriamente dito. No Marajó o transporte é principal-
mente por meio fluvial.

Distribuição
Etapa caracterizada como importante, mas pouco considerada em estudos, são atividades de sele-
ção/triagem, armazenamento, transporte, congelamento e distribuição.

Beneficiamento
Mercado local: Obtenção do vinho popular do açaí.
No caso de industrialização: lavagens, despolpamentos, congelamentos, branqueamento.
Há ainda casos de uso para indústria de cosméticos.

Comércio Ocorre o transporte, a distribuição e a venda de açaí in natura ou processado.

Consumo

Nos mercados locais, estaduais, nacionais e internacionais; cabe também destaque para os mer-
cados institucionais incentivados pelo Governo Federal por meio de seu Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que começam a ganhar 
destaque como clientes do açaí marajoara.

Fonte: Potiguar e Oliveira, 2016.
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Tabela 2 – Identificação e descrição da atuação dos operadores da CV do açaí do Marajó

Operador Etapa de atuação Descrição da atuação do operador

Extrativista
Produção / Extração / 
Beneficiamento

Principal ator da cadeia. Detém a posse e maneja a floresta para a produ-
ção de frutos de açaí.

Associação
Produção / Extração / 
Comércio

Organização social formal que representa as famílias agroextrativistas na 
busca por políticas públicas e melhores condições para a produção e co-
mercialização do açaí.

Cooperativa
Produção / Extração/ 
Comércio

Tem como objetivo melhorias socioeconômicas na vida de seus coopera-
dos. Tem enfoque mais comercial em relação à associação. 

Meeiro Extração 
Família ou indivíduos que recebem metade da produção de outra família por 
prestarem serviços (manejo e/ou coleta) nos açaizais da família proprietária.

Atravessador 
Marreteiro

Transporte 

Agente intermediador da venda do açaí. Importante elo da cadeia. 
Transporta a produção para os batedores locais na capital ou sedes muni-
cipais, além de repassar aos atravessadores externos. Normalmente sua 
origem é o próprio Município onde “atravessa”. Nos últimos dez anos tem 
perdido poder de aviamento sobre os extrativistas devido a melhorias na 
comunicação, associação e competitividade do mercado. No entanto, em 
comunidades produtoras do Marajó distantes de mercados consumidores, 
ainda consegue, na base do poder, manter relações comerciais injustas.

Atravessador 
Externo

Transporte 
Segundo agente intermediador da venda do açaí que junta os frutos coleta-
dos pelo atravessador marreteiro e os transporta para os locais de distribui-
ção ou beneficiamento. Possuem bastante força na cadeia de valor do açaí.

Atravessador 
Financeiro

Transporte 

Categoria de agente intermediador da venda do açaí que, além de rea-
lizar as funções dos atravessadores anteriormente citados, atua como 
agente de crédito. Empresta dinheiro para batedores de açaí, a juros 
acima do mercado, para que estes possam comprar os frutos ou investir 
em maquinário.

Batedor de Açaí
Distribuição/ 
Beneficiamento

Operador importante da cadeia de valor do açaí no nível local. Além de 
fazer a distribuição, transforma os frutos em vinho para consumo no próprio 
Município. Funciona como uma espécie de “termômetro” da oscilação de 
preços no mercado para os extrativistas.

Agroindústria Beneficiamento
Indústria particular que recebe os frutos dos atravessadores para processa-
mento, congelamento e armazenamento da polpa para distribuição e venda 
a supermercados, restaurantes etc.

Agroindústria da 
cooperativa

Beneficiamento
Indústria vinculada à cooperativa dos extrativistas que processa, congela, 
armazena e vende a polpa a supermercados, restaurantes etc.

Indústria de 
Cosméticos

Beneficiamento
Indústria particular que recebe os frutos dos atravessadores, associações 
ou cooperativas para extração dos princípios ativos do açaí e assim vendê- 
los para as grandes empresas do setor de cosméticos.

Restaurantes
Beneficiamento / 
Comércio

Setor de comércio que repassa o produto transformado (vinho ou polpa 
congelada) conforme seu interesse para o consumidor final.

Supermercados
Beneficiamento / 
Comércio

Setor de comércio que repassa o produto transformado (vinho ou polpa 
congelada) conforme seu interesse para o consumidor final.

Sorveterias
Beneficiamento / 
Comércio

Setor de comércio que repassa o produto transformado conforme seu inte-
resse para o consumidor final.

Distribuidores Comércio
Atua no armazenamento e distribuição dos itens produzidos pela indústria 
de cosméticos.

Fonte: Potiguar e Oliveira, 2016.

205

Cadeias de valor: uma abordagem de empoderamento



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável206

Tabela 3 – Identificação e descrição da atuação do prestador de serviço CV do açaí do Marajó

Prestador de serviço Etapa de atuação Descrição da atuação do prestador de serviço

Peconheiro Extração
Designação local para quem “apanha” (extrai) os cachos 
de açaí no alto das árvores e recebe pelo serviço. Muitos 
deles são adolescentes, a partir de 12 anos. 

Debulhador Extração

Apesar de pouco comentado, o debulhador ganha cada 
vez mais espaço como prestador de serviço da cadeia de 
açaí, principalmente em lugares como São Sebastião da 
Boa Vista e Muaná, no Marajó. Muitas mulheres e crian-
ças atuam na atividade de debulha (retirar os caroços do 
cacho) do açaí.

Atravessador Comunitário Extração/ Transporte

Prestador de serviço que surgiu recentemente no Município 
de Curralinho, cuja função é recolher a produção da comu-
nidade ou associação para “escapar” dos atravessadores 
marreteiros ou mesmo atravessadores externos. O paga-
mento ao atravessador comunitário adota preços acorda-
dos entre os membros da comunidade.

Carreteiro Transporte
Componente da cadeia que atua nos portos das sedes 
municipais e capital embarcando e desembarcando a 
produção.

Fretista Transporte 

Componente da cadeia que transporta e distribui a pro-
dução de açaí na cidade de Belém para as agroindústrias 
ou agentes do comércio. Alguns possuem caminhão com 
câmara fria.

Estivador Distribuição
Componente da cadeia que atua nos grandes portos e 
nos armazéns das capitais embarcando e desembarcan-
do a produção de açaí. 

Agente Intermediador Distribuição / Beneficiamento 
Prestador de serviço que trabalha em articulações co-
merciais de venda e revenda, com pouco ou nenhum 
contato com a manipulação dos frutos.

Agroindústria terceirizada Beneficiamento
Indústria particular que presta serviços de embalagem da 
polpa de frutas para associações.

1 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Fonte: Potiguar e Oliveira, 2016.

Tabela 4 – identificação e descrição da atuação do serviço de apoio da CV do açaí do Marajó

Serviço de apoio Etapa de atuação Descrição da atuação do serviço de apoio

Banco do Brasil
Produção/ Extração / 
Transporte / Comercialização

Financiamentos (Pronaf1) e assessoria técnica para o 
manejo dos açaizais nativos, armazenamento, transporte 
e comercialização do açaí.

Banco da Amazônia
Produção/ Extração / 
Transporte / Comercialização

Apoio por meio de financiamento (Pronaf) e assessoria 
técnica para o manejo dos açaizais nativos, armazena-
mento, transporte e comercialização do açaí.
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Serviço de apoio Etapa de atuação Descrição da atuação do serviço de apoio

EMATER Produção / Extração/

Prestador de assistência técnica do Governo do Estado do 
Pará com escritórios nos 16 Municípios do Marajó. Mesmo 
com a falta de estrutura diante da logística regional, tem 
se mostrado uma referência técnica para os extrativistas.

Outras prestadoras de ATER Transporte
Prestadoras de serviço de assistência técnica e extensão ru-
ral privadas. Contratadas principalmente a partir dos editais 
do MDA para atendimento das comunidades. 

SAGRI Transporte 
Secretaria Estadual de Agricultura que estabelece as po-
líticas públicas para o meio rural. 

SENAR Produção / Extração 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural que tem reali-
zado capacitações em manejo de açaizais e técnicas de 
manipulação de frutos.

SEBRAE Produção / Extração 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – tem atuado em capacitações de manejo e 
empreendedorismo.

UFRA Produção/ Beneficiamento

Universidade Federal Rural da Amazônia. Com projetos 
voltados para o fortalecimento da produção e da gestão co-
munitária da comercialização do açaí. Ações nos Municípios 
de Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Breves e Portel.

UFPA Produção/ Beneficiamento
Universidade Federal do Pará. Projetos de melhoria na 
produção, gestão de empreendimentos e na comerciali-
zação do açaí. 

ONGs e Fóruns de  
debate territorial

Produção / Extração

Nos últimos anos, organizações da sociedade civil, como 
o Instituto Peabiru, realizam pesquisas para entender os 
impactos da atividade do açaí no contexto econômico re-
gional e nacional. Somam-se a isso, ações do Colegiado 
de Desenvolvimento Territorial do Marajó (CODETEM) 
que demanda do Poder Público políticas públicas de 
qualificação profissional, crédito, regularização fundiária, 
infraestrutura para comercialização, monitoramento de 
impactos, entre outras coisas.

EMBRAPA
Centro de excelência em pesquisa que tem realizado 
pesquisas em manejo do açaizal nativo e desenvolvimen-
to da variedade BRS para plantações.

LANAGRO
Laboratórios Nacionais Agropecuários que monitoram a 
qualidade do açaí vendido, inspecionando procedimentos 
de armazenamento e transporte dos frutos.

LACEN

Laboratório credenciado pelo Estado ou Município que mo-
nitora a qualidade do açaí para consumo humano. O LACEN 
da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, por exemplo, 
tem atuado no monitoramento de contaminações do açaí 
pelo Tripanossoma cruzi, causador do Mal de Chagas.

BANPARÁ
Banco que apoia o beneficiamento de frutas do açaí por 
meio de financiamentos.

Fonte: Potiguar e Oliveira, 2016.
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Tabela 5 – Identificação e descrição da atuação dos órgãos reguladores da CV do açaí do Marajó

Órgãos reguladores Etapa de atuação Descrição da atuação dos órgãos reguladores 

SEMAS Produção/ Extração 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Responsável 
pela Dispensa do Licenciamento Ambiental e pelo supor-
te técnico ao licenciado municipal.

SEMMA
Produção/ Extração / 
Transporte 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Responsáveis 
pelo monitoramento e regulamentação do manejo do açaí.

ICMBIO Produção / Extração

Instituto Chico Mendes. Atua nas seis Unidades de 
Conservação do Marajó. É responsável pelo acompanha-
mento do uso florestal dos açaizais em cerca de 850 mil 
hectares de floresta.

IBAMA Produção / Extração
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis. Junto ao ICMBIO, fiscaliza a ativi-
dade florestal no Marajó.

MAPA Transporte / Distribuição
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Inspeciona o transporte, a distribuição e o beneficiamen-
to, no que lhe compete.

ADEPARÁ Produção / Extração 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do 
Pará. Inspeciona o transporte, a distribuição e o benefi-
ciamento, no que lhe compete.

ANVISA Produção / Extração 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária inspeciona a 
qualidade do açaí em relação ao consumo humano, sobre-
tudo nas áreas de distribuição, beneficiamento e comércio.

VISA ESTADUAL Produção/ Beneficiamento
A Vigilância Sanitária Estadual inspeciona a qualidade 
do açaí em relação ao consumo humano, sobretudo nas 
áreas de distribuição, beneficiamento e comércio.

SECON Produção/ Beneficiamento
Secretaria Municipal de Economia que analisa o desem-
penho da venda do açaí no mercado local.

Fonte: Potiguar e Oliveira, 2016.

5. Considerações finais

As relações da Cadeia de Valor não são somente econômicas, mas são, principalmente, relações so-
ciais, de poder. Por isso, a análise de cadeias de valor permite entender ainda a distribuição das tarefas e 
responsabilidades e, assim, trabalhar questões de gênero, além de valorizar o papel dos jovens. São questões 
que devem ser estudadas. Como ocorrem as decisões? Quem as toma, homens ou mulheres? Ambos? Os 
jovens participam?

• Quais e como são distribuídos os benefícios?

• Como as mulheres participam dos processos?

• Como ocorre a participação dos mais jovens?

• Quais são os entraves e as potencialidades?

• O que foi agregado para aumentar o preço entre etapas?

Cadeias de valor: uma abordagem de empoderamento
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A construção do Mapa da Cadeia de Valor deve impulsionar ações orientadas à promoção de melhorias 
na produção, transporte, beneficiamento, comercialização, entre outros. É fundamental que essas ações sejam 
planejadas e conduzidas utilizando-se técnicas consolidadas de gerenciamento de projetos, especialmente de 
projetos de desenvolvimento, com suas especificidades do escopo do projeto e de seus produtos, por suas 
demandas sociais e ambientais (OLIVEIRA, 2015).

Ao vincular as dinâmicas de mercado com as dinâmicas locais e de conservação dos recursos naturais, 
a promoção das cadeias de valor estimula o fortalecimento da governança territorial e o aumento do capital 
social entre grupos historicamente excluídos, pré-requisitos ao desenvolvimento. Isso ocorre à medida que 
esses grupos mobilizam suas capacidades e potencialidades específicas, gerando transformações das bases 
econômicas e de organização social local.
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Políticas públicas para a 
estruturação de mercados 
locais e regionais: 
fortalecendo elos de 
sustentabilidade por meio 
das compras públicas
Claudia Job Schmitt

Nota técnica

Aborda os mecanismos empregados nas compras pú-
blicas direcionados à agricultura familiar, discutindo sua ope-
racionalização em âmbito municipal e potenciais contribuições 
para a Segurança Alimentar e Nutricional das populações do 
bioma Amazônia. Analisa três deles (PAA, PNAE e PGPM-Bio) 
e conclui que permitem diferentes arranjos de comercialização 
e abastecimento, cabendo ao Poder Público municipal e ato-
res locais adaptá-los ao seu contexto de atuação, propondo 
mecanismos de acompanhamento, controle social e coordena-
ção intersetorial. Descreve a estruturação de novos ambientes 
institucionais e estratégias de mercado, a exemplo das cadeias 
longas da produção agrícola e extrativista familiar de bases 
sustentáveis e circuitos curtos de comercialização. 

Resumo



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 211

1. Introdução
Esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar diferentes instrumentos de compras públicas voltados 

à agricultura familiar, discutindo suas possibilidades de operacionalização em âmbito municipal e potenciais 
contribuições para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o desenvolvimento sustentável 
dos Municípios situados no bioma Amazônia.

As compras da agricultura familiar surgiram no Brasil há mais de uma década, como uma estratégia de incor-
poração dos princípios de SAN à gestão dos mercados institucionais, estando integradas a um processo mais amplo 
de inovação em políticas públicas desenvolvido, na sua origem, no âmbito do Projeto Fome Zero (SCHMITT, 2005). 
Este mecanismo tem se revelado, em diferentes contextos, como um importante instrumento de promoção do desen-
volvimento local e regional, de fortalecimento de circuitos curtos de produção e consumo de alimentos, de valorização 
da sociobiodiversidade e de promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada. É preciso considerar, ao mesmo 
tempo, que os efeitos positivos gerados por esses programas dependem de todo um esforço de seleção e ajuste dos 
instrumentos de intervenção governamental às múltiplas realidades locais. Torna-se fundamental, também, construir 
um processo permanente de diálogo e articulação entre diferentes atores e instituições, fortalecendo mecanismos de 
participação e controle social, solucionando de forma processual eventuais problemas relacionados à implementação 
dos diversos mecanismos de compra da agricultura familiar e reforçando o caráter público destas ações.

Como observam Paganini e López (2015, p. 12), as compras públicas não devem ser implementadas 
como políticas isoladas e sim “vinculadas com outras estratégias, programas e ações”. Trata-se, portanto, de 
estabelecer conexões e sinergias entre sistemas produtivos, arranjos de mercado e os programas sociais de 
alimentação e nutrição, numa perspectiva de sustentabilidade, fomentando processos virtuosos de fortaleci-
mento, tanto do Poder Público como das organizações locais.

Ao longo do trabalho, buscaremos evidenciar o importante papel dos Municípios na implantação dessas 
políticas públicas, reforçando, também, as possíveis conexões a serem estabelecidas entre as compras públi-
cas da agricultura familiar e a conservação e manejo sustentável do bioma Amazônia.

Serão analisados, aqui, três diferentes programas: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a Política de Garantia de Preços Mínimos para os 
Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio). Vale destacar que estes três instrumentos de política pública 
apresentam diferenças bastante significativas, tanto na sua origem como no seu formato de operacionalização. 
O PAA e o PNAE envolvem a aquisição de alimentos com recursos do Poder Público e sua distribuição ao 
público beneficiário. No caso da PGPM-Bio, trata-se de reduzir a variação de renda dos extrativistas e garantir 
a valorização de seus produtos por meio do pagamento de uma subvenção, com valor equivalente à diferença 
entre o preço mínimo definido pelo Governo e o valor de venda do produto pelo beneficiário.

A experiência acumulada ao longo do tempo pelas diversas iniciativas de estruturação de cadeias de produtos 
da sociobiodiversidade no bioma Amazônia demonstra, no entanto, que o preço é apenas um dos elementos presen-
tes na complexa equação de viabilidade destes arranjos produtivos e de mercado. O desenvolvimento de pesquisas 
voltadas à prática de um extrativismo ambientalmente sustentável, a melhoria da qualidade dos produtos, a adequa-
ção dos marcos regulatórios, a capacitação dos diferentes agentes que participam das atividades de produção, pro-
cessamento e comercialização e a criação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento destas cadeias produtivas 
figuram, também, como fatores-chave na sustentabilidade econômica, social e ambiental desta atividade econômica1.

1 Um tratamento detalhado das várias dimensões envolvidas na consolidação das cadeias de produtos da sociobiodiversidade pode 
ser encontrado em: MMA/MDA /MDS. Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade. Brasília, 
junho de 2009. Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files /user_arquivos_64/PLANO_NACIONAL_DA_
SOCIOBIODIVERSIDADE-_julho-2009.pdf. Acesso em: 25/02/2016.
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Torna-se necessário, nessa perspectiva, 
associar o mecanismo de sustentação de preços 
assegurado pela PGPBM-Bio a outros instrumen-
tos de valorização dos produtos da sociobiodiver-
sidade. Também no caso do PAA e do PNAE, a 
experiência acumulada na implementação destes 
programas nas diferentes regiões do país apon-
ta para a complementaridade existente entre as 
compras da agricultura familiar e outros instru-
mentos de política pública, a exemplo da assis-
tência técnica e extensão rural, dos serviços mu-
nicipais de inspeção e fiscalização de produtos de 
origem animal e vegetal, das políticas educacio-
nais e de assistência social, entre outros.

Reforça-se, mais uma vez, a ideia de que a implantação bem-sucedida das compras da agricultura fa-
miliar demanda um esforço de articulação entre diferentes políticas públicas, numa perspectiva intersetorial e 
com forte envolvimento das organizações da sociedade civil.

2. Fortalecendo mercados locais, regionais, circuitos 
curtos e de proximidade: construindo elos de 
sustentabilidade através das compras públicas

Em trabalho de pesquisa acerca das dinâmicas da economia rural na Amazônia, Costa (2012a) (2012b) 
chama a atenção para a diversidade de agentes e estruturas que integram a agricultura da região. O autor 
identifica, em linhas gerais, de um lado, a presença de estabelecimentos agrícolas patronais, dependentes 
do trabalho assalariado e integrados ao mercado e, de outro, uma ampla diversidade de estabelecimentos 
agrícolas de base familiar, caracterizados por formas de trabalho e gestão que têm como centro de sua or-
ganização a reprodução econômica e social da família camponesa, articulando, de formas distintas, tanto a 
produção para o autoconsumo como a produção para o mercado. Entretanto, o recorte por estabelecimento 
nem sempre consegue revelar a complexidade da economia camponesa na Amazônia, uma vez que “os 
territórios operacionais dos sistemas produtivos não se restringem à extensão fundiária dos estabelecimen-
tos” (COSTA, 2012b, p. 257) envolvendo matas sem dono (florestas originárias, patrimônio social), os rios, 
as várzeas e os lagos.

O autor também destaca a presença, tanto na agricultura patronal como na agricultura camponesa 
amazônica, de uma diversidade de formas de organização do trabalho e das relações com a natureza, 
informadas por diferentes modelos ou padrões de solução de problemas tecnológicos (ou paradigmas tec-
nológicos). Alguns destes sistemas caminham na direção de uma simplificação do ecossistema originário, 
tendo como objetivo principal maximizar a produção de biomassa por unidade de tempo/espaço. No entanto, 
sobretudo no caso dos sistemas de uso múltiplo que caracterizam algumas trajetórias tecnológicas cam-
ponesas, incluindo, aí, tanto os sistemas agroflorestais como os sistemas mistos baseados na combinação 
culturas permanentes-pecuária de leite, é possível identificar um modelo que se encontra em boa medida 
orientado para a preservação do ecossistema original como um bioma que “por estar preservado em sua 
complexidade, produz com exclusividade bens ou serviços (valores de uso) que atendem às necessidades 
humanas” (COSTA, 2012 b, p. 249).

Figura 1 – Cooperativa Juruena
Pa

ul
o 

Nu
ne

s.



Gestão e Governança Local para a Amazônia Sustentável 213

Analisando o desempenho econômico dos sistemas produtivos das duas trajetórias tecnológicas campo-
nesas mais claramente orientadas, na visão do autor, por princípios voltados à preservação do ecossistema 
original – sistemas agroflorestais e sistemas mistos culturas perenes/pecuária de leite – Costa (2012b) ressalta 
sua performance positiva, tanto no que diz respeito à rentabilidade anual por trabalhador como ao rendimento 
destes sistemas produtivos por unidade de área2. 

Vale ressaltar, no entanto, que estes sistemas produtivos diversificados, mais compatíveis com as ca-
racterísticas ecológicas do bioma Amazônia, encontram-se pressionados por uma série de dinâmicas sociais, 
ambientais e econômicas que variam de região para região, mas que constituem uma ameaça à sua continui-
dade ao longo do tempo. Entre estas, cabe mencionar: conflitos de terras e problemas associados às formas 
de ordenamento fundiário e à estruturação do mercado de terras; pressões diversas geradas pelos grandes 
projetos energéticos e de mineração; o avanço da pecuária, das lavouras de grãos e dos cultivos voltados à 
produção de energia; dificuldades variadas relacionadas à viabilidade econômica e social das agriculturas 
camponesas ao longo dos ciclos agrícolas e numa perspectiva de geração. Estes processos têm levado, in-
clusive, a uma redução da sua participação dos sistemas agroflorestais no estoque total de terras agricultadas 
em operação (COSTA, 2012b).

A estruturação de ambientes institucionais e de mercado favoráveis ao desenvolvimento de sistemas 
sustentáveis de produção agrícola e extrativista vem sendo debatida a partir de diferentes perspectivas. A 
inserção competitiva nos mercados através da estruturação de cadeias longas, incorporando diferen-
tes esquemas de agregação de valor e reconhecimento da qualidade dos produtos, apresenta-se como uma 
possível alternativa. Esse tipo de arranjo tem sido exercitado em diferentes regiões da Amazônia envolvendo 
produtos extrativos não madeireiros (plantas medicinais, frutas, castanhas, resinas, entre outros) ou produtos 
agrícolas cultivados em sistemas de uso múltiplo (cacau, guaraná, cupuaçu, pupunha etc.).

A organização destas cadeias produtivas exige, no entanto, uma série de investimentos para que os 
vários elos que articulam a produção, o processamento e o consumo desses produtos possam se estabelecer. 
Alguns desses mercados, a exemplo do mercado da castanha, são bastante exigentes tanto em termos finan-
ceiros como do ponto de vista da gestão, estando sujeitos a constantes oscilações de preços e demandando 
todo um conjunto de investimentos iniciais de forma a garantir que o produto seja colhido na floresta pelos 
extrativistas. A estruturação de sistemas adequados de transporte e armazenamento, o cumprimento das 
normas sanitárias e dos padrões de qualidade exigidos pelo mercado colocam-se, também, como desafios 
importantes, considerando o alto grau de dispersão que normalmente caracteriza as redes de fornecedores 
que abastecem esses mercados. A dependência em relação a determinados compradores, não só em termos 
econômicos, mas, também, no que diz respeito ao acesso a informações de mercado, figura também como um 
problema importante a ser enfrentado (ENRÍQUEZ, 2008).

Outro conjunto de estratégias voltadas à construção de novos mercados e que vem sendo exercitado, 
historicamente, em diferentes contextos, tem como foco a estruturação e/ou fortalecimento dos chamados 
circuitos curtos de produção.

Como observam Galli e Brunori (2013), a referência aos chamados circuitos curtos de produção ga-
nhou força, do ponto de vista conceitual, no final da década de 1990 e início dos anos 2000, sobretudo na 
Europa e nos Estados Unidos, em meio a um amplo debate acerca da estruturação das chamadas redes 
alternativas de produção e consumo ou cadeias sustentáveis de produção. Em um contexto marcado pela 

2 Na análise de Costa (2012b) os sistemas agroflorestais teriam alcançado, no período mais recente, uma rentabilidade anual de 12,7% 
por trabalhador e 11,4% por área. Os sistemas organizados em torno da interação culturas permanentes-pecuária de leite apresenta-
riam índices de rentabilidade de 4,3% a.a. por trabalhador e 0,3% a.a. por área.
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liberalização dos mercados e pelo reforço às chamadas cadeias globais de valor, dominadas por processa-
dores e varejistas e marcadas por profundas desigualdades no que diz respeito à distribuição de poder entre 
os diferentes atores, ganha força um conjunto diversificado de estratégias de mercado nucleadas em torno da 
ideia de circuitos curtos de produção. Estes formatos de comercialização buscam criar vínculos sociais entre 
produtores e consumidores, possibilitando o intercâmbio, não apenas de mercadorias, mas também de conhe-
cimentos acerca da origem e da qualidade do produto, seu contexto social e ambiental de produção e sobre os 
modos de vida dos diferentes atores envolvidos em seu processo de circulação.

Entre as inúmeras experiências identificadas como expressão prática dos chamados circuitos curtos de 
produção cabe mencionar: as feiras de produtores, a comercialização de produtos na própria unidade produ-
tiva, esquemas de distribuição de cestas organizados pelos próprios agricultores familiares, a venda “de porta 
em porta”, a comercialização direta de produtos pelos agricultores e extrativistas via internet, as relações esta-
belecidas pelos agricultores familiares com redes e cooperativas de consumidores, a venda direta de produtos 
por agricultores familiares a determinados chefes de cozinha que identificam nestes produtos uma qualidade 
especial, a comercialização de alimentos através do mercado institucional para o abastecimento de programas 
públicos em nível local e regional.

Importante observar que muitos destes circuitos não se configuram, necessariamente, como uma novi-
dade. São práticas tradicionais de mercado que foram se institucionalizando ao longo do tempo e constituindo, 
neste movimento, definições de qualidade fortemente enraizadas na cultura e nos hábitos locais. No caso 
específico da Amazônia, produtos como o guaraná, a farinha de mandioca, o cacau, o açaí, entre outros, são 
valorizados de forma diferenciada pelos consumidores em função da sua origem e da sua qualidade.

Referindo-se aos mercados tradicionais de produtos artesanais processados pelos camponeses e 
agricultores familiares no Vale do Jequitinhonha, Ribeiro et al. (2009) destacam alguns dos pilares funda-
mentais que sustentam a produção e a comercialização de alimentos processados artesanalmente pelos 
agricultores da região, como a farinha de mandioca, a rapadura, a farinha de milho, o fubá, o mel e o pol-
vilho. O primeiro pilar diz respeito ao “conhecimento material, enciclopédico e tradicional sobre produtos 
e processos específicos” (Ribeiro et al., 2009, p. 12). Estes saberes são passados pelos agricultores de 
geração para geração, constantemente enriquecidos e renovados. Existe, além disso, uma profunda ligação 
destes produtos “com os hábitos alimentares, os preceitos de saúde e a cultura do território” (Ribeiro et al., 
2009, p. 12). A combinação entre conhecimento e gosto faz com que o produtor seja também um consumi-
dor exigente consigo mesmo e fiel às exigências do lugar. Os autores chamam a atenção, por fim, para o 
fato de que a circulação destes produtos se encontra vinculada a nichos territoriais de mercado, marcados 
por características de exclusividade, o que impede muitas vezes que as atividades de processamento alcan-
cem uma escala industrial, mas que, ao mesmo tempo, protege esta produção da concorrência de produtos 
similares produzidos pela indústria.

Em suas reflexões sobre as características que identificam os chamados circuitos curtos de produção e 
consumo, construídas tomando por base, sobretudo, a experiência europeia, Marsden et al. (2000) chamam 
a atenção para quatro componentes principais que caracterizariam estas dinâmicas de mercado: (i) a sua 
capacidade de ressocializar e reespacializar o alimento, permitindo aos consumidores construir julgamentos 
acerca do valor daquele produto com base no seu conhecimento, na sua experiência e no seu imaginário; (ii) 
a natureza das relações estabelecidas entre produtores e consumidores nestes circuitos, tornando mais trans-
parentes aos compradores tanto a origem como as formas de produção dos alimentos nesses mercados; (iii) 
a estruturação de novas relações entre oferta e demanda, vinculando o preço a determinados critérios de qua-
lidade; (iv) a influência das relações produtor/consumidor na construção do valor e do significado do produto, 
para além das características intrínsecas ao próprio objeto (ou serviço) intercambiado no mercado.
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Como se pode perceber, a ênfase destes autores recai, não tanto sobre a distância que separa os 
produtores dos consumidores, mas sobre os tipos de relação que se estabelecem nesses mercados. Com 
base nessa perspectiva, Marsden et al. (2000, p. 425-26) identificam três tipos diferenciados de circuitos ou 
cadeias curtas:

• Os circuitos construídos com base em relações face a face, vinculando produtores e consu-
midores – Neste caso, a autenticidade e a confiança são características construídas por meio de 
relações interpessoais. As feiras de produtores são um exemplo clássico desse tipo de dinâmica de 
comercialização.

• Os circuitos baseados em relações de proximidade espacial – Os produtos são produzidos e 
comercializados em uma região específica, sendo reconhecidos pela sua origem local, o que não se 
traduz, necessariamente, em uma relação direta e interpessoal entre produtores e consumidores. 
Esse tipo de circuito curto pode envolver a estruturação de feiras e mercados locais com base na 
presença de intermediários, a comercialização de produtos locais e regionais em armazéns e peque-
nas lojas, entre outros esquemas de comercialização.

• Os circuitos estruturados com base em definições ampliadas de espacialidade – Nestes cir-
cuitos, os valores e os significados relacionados ao lugar de produção e aos sujeitos envolvidos no 
processo produtivo são traduzidos aos consumidores por meio de determinados agentes e estraté-
gias de comunicação, dirigidas a consumidores externos e que muitas vezes nunca tiveram nenhum 
contato mais direto com aquela localidade ou região. As redes de comércio justo são um bom exem-
plo desse tipo de mercado.

Sintetizando, não existe uma única defini-
ção do que venha a ser um circuito curto ou um 
mercado local/regional. É preciso adaptar esta 
definição para os distintos contextos em que a ela 
é utilizada. Alguns elementos centrais neste de-
bate merecem, no entanto, ser destacados.

1º – O número de intermediários e o modo 
como a riqueza gerada nos processos de produ-
ção, processamento e comercialização é distribuí-
da entre os diferentes agentes que participam de 
um determinado circuito precisam ser levados em 
conta. É importante compreender se o intermediá-
rio está atuando como um canal de informação 
na relação entre produtores consumidores, enga-
jando-se, de fato, na promoção de práticas sus-
tentáveis e socialmente justas de produção e consumo, ou se a sua atuação reforça assimetrias ou relações 
de exploração na circulação destes bens e mercadorias. Cabe perguntar, neste caso: quais são os valores 
e normas que regulam a atuação desses intermediários? Qual o papel do Poder Público neste esforço de 
regulação? Quais são as possibilidades de escolha e decisão exercitadas por produtores e consumidores na 
relação com esses agentes? Qual o nível de transparência destas relações? Entende-se, aqui, de modo geral, 
que os circuitos curtos de produção deveriam operar com base no menor número possível de intermediários, 
distribuindo os ganhos obtidos com base em critérios justos e transparentes. No caso específico das compras 
da agricultura familiar, só podem operar nesse mercado agricultores familiares e organizações enquadradas 
como organizações da agricultura familiar, reduzindo-se, assim, os elos de intermediação.

Figura 2 – Formas tradicionais de transporte e 
comercialização na Amazônia
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2º – Um segundo elemento que merece reflexão diz respeito à incorporação de princípios de sus-
tentabilidade à estruturação dos circuitos curtos de produção. Estas formas de comercialização tendem a 
valorizar a diversidade biológica e cultural possibilitando, sobretudo no caso dos alimentos, a articulação 
entre uma demanda diversificada e uma oferta variada de produtos oriundos de manejo de sistemas produ-
tivos biodiversos, voltados tanto para o autoconsumo como para a produção para o mercado. Os circuitos 
curtos possibilitam, também, em boa parte dos casos, uma redução importante dos custos de transporte e 
dos desperdícios de alimentos e matérias-primas gerados ao longo da cadeia produtiva. Cabe lembrar, aqui, 
que segundo o HLPE FAO (2014), aproximadamente um terço dos alimentos produzidos globalmente – ou 
seja, 1,3 bilhões de toneladas de alimentos por ano – são perdidos ou desperdiçados em seu processo de 
circulação, da produção ao consumo.

Mas não existe uma correlação direta e necessária entre produtos locais e regionais e o manejo 
sustentável dos sistemas agrícolas e do extrativismo. Um produto local ou regional produzido no âmbito da 
agricultura familiar3 (incluindo, aqui, os extrativistas) pode ser originário, ou não, de práticas sustentáveis 
de produção e processamento. Como observa Ploeg (2008), as práticas de manejo utilizadas pelos campo-
neses (incluindo, aqui, também, os extrativistas) são, quase sempre, o resultado de um longo processo de 
coevolução entre homem e natureza e tendem, de modo geral, a se orientar com base em uma lógica que 
busca preservar, ao longo do tempo, a base de recursos de que dispõe a família e a comunidade para a 
sua reprodução, incorporando, de modo geral, princípios de sustentabilidade. Mas isso não pode ser toma-
do como uma regra, tendo em vista a grande diversidade de contextos e situações em que se encontram 
inseridos os sistemas de produção agrícola e extrativista de base familiar na Amazônia, pressionados, em 
muitos casos, em suas possibilidades de acesso à terra e demais recursos produtivos. No caso específico 
do extrativismo praticado na região amazônica, a exploração mais intensiva de determinados recursos, por 
vezes estimulada pela abertura de novos mercados, pode levar a práticas não sustentáveis de exploração 
de recursos pesqueiros e florestais.

De qualquer modo, de acordo com a definição proposta por Marsden et al. (2000), a construção de re-
lações transparentes entre produtores e consumidores, tornando explícita a origem do produto e suas formas 
de produção, figura como um elemento constitutivo das definições de qualidade que são construídas nestes 
circuitos. Neste sentido, os possíveis impactos destes processos produtivos sobre a saúde humana e o meio 
ambiente deveriam se constituir nestes mercados como objeto de escrutínio público. Mas, para isso, é preciso 
que o consumidor tenha, de fato, informações que lhe permitam avaliar de forma abrangente a qualidade 
“ambiental” e “social” daquele produto. A incorporação de princípios de sustentabilidade aos circuitos locais e 
regionais deve ser vista como parte de um movimento mais amplo de organização produtiva e de construção 
de mercados que ganha densidade ao longo do tempo em função não apenas das relações que se estabele-
cem entre os agentes de mercado, mas também em função do apoio do poder público.

3º – Cabe reforçar, por fim, o papel dos circuitos curtos de produção no desenvolvimento das econo-
mias locais e regionais. O fortalecimento destas redes de comercialização contribui para a diversificação das 
atividades econômicas, para a ampliação das oportunidades de geração de renda e para o desenvolvimento 
de capacidades locais. Os circuitos longos de produção operam, na grande maioria dos casos, com base em 
uma racionalidade que se ajusta às necessidades dos grandes processadores e varejistas, pressionando os 
produtores na direção de uma redução dos custos de produção, através de sucessivos ganhos de escala. 
As exigências em termos de quantidade, regularidade e qualidade acabam, muitas vezes, por excluir destes 
mercados um número significativo de produtores familiares (GALLI e BRUNORI, 2013). Em muitos casos, a 

3 Estamos nos referindo, nesse caso específico, à definição ampla de agricultura familiar utilizada pelas políticas públicas.
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riqueza produzida na esfera da produção acaba sendo drenada 
para fora, ao invés de dinamizar a economia local ou regional. 
Os circuitos curtos, ao contrário, propiciam a conformação de 
um conjunto muito mais diversificado de arranjos de produção e 
consumo, ampliando a capacidade de influência de produtores 
e consumidores na estruturação e funcionamento destes fluxos 
de mercado e estimulando, em muitos casos, formas associa-
tivas de organização. Como veremos adiante, as compras da 
agricultura familiar constituem-se como uma ferramenta impor-
tante para o desenvolvimento de mercados locais e regionais, 
orientados por princípios de sustentabilidade. Importante sa-
lientar, também, que o reforço aos circuitos curtos de produção 
não exclui a participação dos agricultores em diferentes tipos 
de mercados, inclusive em cadeias longas. As cadeias curtas 
ou circuitos de proximidade podem, inclusive, ampliar as mar-
gens de manobra dos produtores na sua relação com esses 
mercados mais distantes.

3. As compras governamentais de produtos da 
agricultura familiar: uma caixa de ferramentas para o 
desenvolvimento sustentável

A possibilidade de utilizar as compras governamentais como uma ferramenta de promoção do desenvolvi-
mento sustentável tem sido discutida em nível internacional, pelo menos, desde a década de 1990 (SCHMITT, 
MALUF, BELIK, 2015) (McCRUDDEN, 2004). Entretanto, como observa McCrudden (2004), a utilização dos 
mercados institucionais como uma forma de potencializar benefícios sociais é bem mais antiga, tendo sido 
empregada em diversos países já no século XIX.

No Brasil, a institucionalização das compras da agricultura familiar como um instrumento de política 
pública, efetivada, inicialmente, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003, abriu 
possibilidades concretas de incorporação de novos princípios e diretrizes aos mercados institucionais.

Foram desenvolvidos, ao longo da última década, diversos mecanismos que hoje possibilitam, tanto aos 
gestores públicos como às organizações sociais, utilizar as compras da agricultura familiar como uma caixa de 
ferramentas voltada à promoção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento, orientadas por princípios de 
segurança alimentar e nutricional, nos mais distintos contextos.

O acesso de um produtor e/ou de uma organização, em condições diferenciadas, aos mercados institucio-
nais depende, fundamentalmente, da sua identificação como agricultor familiar, nos marcos da legislação exis-
tente. Esta identificação é feita através do documento denominado Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)4, 
emitido por uma rede de instituições governamentais e não governamentais credenciadas pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). Os diferentes programas que hoje trabalham com a aquisição de produtos da 
agricultura familiar estimulam, de modo geral, a participação de organizações da agricultura familiar (sobretudo 

4 Informações mais detalhadas sobre a DAP podem ser obtidas em: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/declara%C3%A7%-
C3%A3o-de-aptid%C3%A3o-ao-pronaf-dap. Acesso em: 05/05/2016.

Figura 3 – Debulha do açaí
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associações e cooperativas) como fornecedoras de alimentos para o mercado institucional. A identificação de 
uma associação ou cooperativa como uma organização da agricultura familiar é assegurada por uma Declaração 
de Aptidão ao PRONAF Jurídica (DAP Jurídica). Uma entidade só pode obter esse documento se tiver pelo me-
nos 60% de seus sócios enquadrados como agricultores familiares. As regras de emissão da DAP contemplam 
pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, aquicultores, assentados da reforma agrária, silvicultores, ribeiri-
nhos e demais povos e comunidades tradicionais que pratiquem atividades produtivas agrícolas e/ou não agríco-
las de beneficiamento e comercialização de seus produtos. Trata-se, portanto, de uma definição abrangente e que 
abriga, em seu escopo legal, um amplo leque de situações produtivas e de relação com a terra.

É fundamental, portanto, o suporte ativo do Poder Público para que estes produtores sejam, de fato, reco-
nhecidos como agricultores familiares na forma da lei. Não se trata, aqui, apenas, de viabilizar o acesso a um 
novo mercado. As compras da agricultura familiar foram institucionalizadas, no Brasil, como um instrumento 
de fortalecimento da agricultura familiar e de promoção da segurança alimentar e nutricional. Especial atenção 
deve ser dedicada, portanto, aos segmentos menos capitalizados da agricultura familiar e que hoje se encon-
tram mais carentes no que diz respeito ao acesso a alternativas de geração de renda. Da mesma maneira, é 
importante garantir que o alimento chegue, de fato, às populações em situação de insegurança alimentar e 
beneficiários dos programas de alimentação e nutrição, conforme estabelecido pela legislação.

Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao fato de que os mecanismos de compra da agricultura 
familiar precisam ser adaptados aos diferentes contextos econômicos, sociais e ambientais, considerando os 
diferentes tipos de agricultores, as características de seus sistemas produtivos, os mercados já existentes, a 
estrutura e as formas de funcionamento das diferentes instituições que deverão receber os produtos.

Os alimentos comercializados através do PAA são destinados à formação de estoques governamentais 
ou à doação a pessoas em situação de insegurança alimentar atendidas pela rede socioassistencial coorde-
nada pelo Poder Público ou para a distribuição através de equipamentos públicos de alimentação e nutrição. 
No caso do PNAE os produtos são destinados à alimentação dos alunos atendidos pela educação básica, por 
intermédio de escolas públicas ou filantrópicas.

As compras da agricultura familiar buscam potencializar a estruturação de novos mercados, mas, também, no-
vas relações entre pessoas e instituições. A participação ativa das organizações não governamentais é um ingredien-
te fundamental para que esta caixa de ferramentas possa se ajustar, de fato, às necessidades locais. Não se trata, 
portanto, simplesmente, de adquirir os alimentos com recursos do Poder Público. As compras da agricultura familiar 
precisam ser articuladas com um conjunto mais amplo de processos organizativos, educacionais e de promoção de 
novos circuitos de abastecimento, fomentando sinergias entre a comercialização de produtos através dos mercados 
institucionais e outras iniciativas de comercialização. A atuação do Governo Municipal figura como um fator decisivo 
na articulação entre os diferentes atores, na estruturação de equipamentos públicos de abastecimento, no apoio à 
logística de transporte e distribuição dos produtos, na ativação dos serviços municipais de vigilância sanitária, na 
capacitação dos agricultores e das equipes de profissionais que atuam nas organizações beneficiadas pelos pro-
dutos, no acompanhamento, juntamente com os conselhos, de todo o processo de estruturação destes circuitos de 
comercialização, de forma a garantir que seu funcionamento atenda, de fato, ao interesse público.

4. O programa de aquisição de alimentos (PAA) em suas 
distintas modalidades
O diagnóstico de que a comercialização é um dos seus principais fatores limitantes ao fortalecimento da 

agricultura familiar é recorrente nos mais diversos estudos sobre ações de extensão rural e de desenvolvimen-
to no meio rural brasileiro. 
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Uma medida concreta para reverter essa situação foi deflagrada a partir de 2003 com a criação do PAA. 
Trata-se de um programa intersetorial, voltado à promoção da segurança alimentar e nutricional, que busca 
criar um elo entre a política agrícola e as políticas de segurança alimentar e nutricional.

O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e conta 
com a participação de outros cinco Ministérios: Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); 
Ministério da Fazenda (MF); Ministério da Educação (ME). O orçamento desta política pública é composto por 
recursos alocados no MDS e no MDA. 

A operacionalização do PAA é efetuada através de seis diferentes modalidades: compra com doação 
simultânea, compra direta, apoio à formação de estoques, incentivo à produção e ao consumo de leite, compra 
institucional e aquisição de sementes5. Todas essas possibilidades de acesso ao programa podem ser acio-
nadas de forma articulada em um mesmo Município, envolvendo uma ou mais organizações. Cada um destes 
mecanismos estabelece um valor máximo de venda anual por produtor.

A adaptação destas ferramentas aos diferentes contextos locais demanda uma leitura atenta de todos os 
normativos visando a uma apropriação detalhada de seu conteúdo. Reforça-se, além disso, a necessidade de 
uma avaliação cuidadosa das dinâmicas econômicas, sociais e ambientais que caracterizam o ambiente onde 
o programa deverá ser implementado.

A compra com doação simultânea permite a aquisição de produtos destinados a pessoas em situação 
insegurança alimentar atendidas por entidades socioassistenciais ou pelos programas de alimentação e nu-
trição. Esta modalidade pode ser executada tanto por Governos Estaduais, Municipais, consórcios públicos e 
pelo Distrito Federal, em parceria com o MDS, como por associações e cooperativas em articulação com a 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). No caso dos Governos Estaduais, Municipais, consórcios 
públicos e Distrito Federal, torna-se necessário inserir uma proposta de participação em uma plataforma on-li-
ne chamada SISPAA, para aprovação pelo MDS. Uma vez aprovada a solicitação, procede-se à assinatura 
de um Termo de Adesão (com validade de cinco anos) e à construção dos Planos Operacionais Anuais. 
Associações e cooperativas podem, por sua vez, submeter suas propostas de participação a serem avaliadas 
pela CONAB através da Plataforma PAANet.

A modalidade de compra direta da agricultura familiar assegura a aquisição de determinados alimentos 
produzidos pela agricultura familiar com base em preços de referência. Arroz, castanha-de-caju, castanha-
do-brasil, farinha de mandioca, feijão, milho, sorgo, trigo, leite em pó, leite pasteurizado e farinha de trigo 
compõem a pauta de produtos comprados pelo Governo Federal por meio deste mecanismo. As compras são 
realizadas pela CONAB.

As operações de apoio à formação de estoque (CPR Estoque) permitem o repasse de recursos às orga-
nizações da agricultura familiar para que as estas possam adquirir a produção de seus membros na época da 
colheita. Estes produtos podem ser estocados e, eventualmente processados, para serem vendidos quando 
os preços estiverem mais altos.

O programa de incentivo à produção e consumo de leite (também conhecido como PAA Leite) permite a 
aquisição de leite de vaca e leite de cabra para atendimento a populações em insegurança alimentar conforme 
critérios estabelecidos pelos normativos. Tem como área de abrangência os Estados da região Nordeste e o 
semiárido mineiro.

5 Explicações detalhadas sobre a operacionalização destas distintas modalidades podem ser encontradas nos sites do MDS e da 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
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A compra institucional, implantada em 2013, possibilita aos Estados, Municípios e órgãos federais da 
Administração Pública direta e indireta comprar alimentos da agricultura familiar por meio de Chamadas 
Públicas, com seus próprios recursos financeiros e com dispensa de licitação, ou seja, de acordo com as 
regras estabelecidas pelo PAA.

A modalidade aquisição de sementes do PAA permite a compra pelo Governo Federal de sementes de 
culturas alimentares para doação a outros agricultores familiares, sendo vedada a aquisição de sementes 
geneticamente modificadas. Sementes de variedades locais, crioulas e tradicionais podem ser compradas e 
doadas por meio deste mecanismo.

Desde sua criação, através do art. 19 da Lei nº 10.696, até a publicação de suas mais recentes normativas 
(2014/2015), muitas alterações foram verificadas no que diz respeito à operacionalização do programa.

Por exemplo: o envolvimento dos responsáveis pela gestão municipal assumiu condição de pré-requisi-
to, na modalidade de maior vulto de acessos que é a “Compra com Doação Simultânea”, mesmo quando as 
operações são realizadas por associações e cooperativas em parceria com a CONAB. O normativo atualmente 
vigente exige a assinatura de autoridade municipal em um “Formulário Bipartite” para explicitar a anuência do 
gestor público municipal sobre a proposta apresentada pela organização de agricultores familiares à CONAB. 
A atuação dos Conselhos Municipais figura, também, como um elemento fundamental no acompanhamento e 
controle social destas operações.

Com a ciência de que existe no PAA a oportunidade de dinamizar a economia local, captar recursos para 
melhor valorizar a produção agropecuária ou extrativista da agricultura familiar e fortalecer a segurança ali-
mentar e nutricional das populações urbanas e rurais, compete ao gestor público e às instituições de extensão 
rural mobilizar esforços, recursos e capacidades buscando fortalecer a implantação qualificada do PAA em seu 
locus de atuação, promovendo a participação dos diferentes atores sociais envolvidos e fomentando processos 
de aprendizagem social.

5. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): 
segurança alimentar e nutricional e sustentabilidade 
ambiental na composição do “prato público”

Desde meados da década de 1950 o 
Governo Federal repassa recursos para a aquisi-
ção de gêneros alimentícios para os demais entes 
federativos reforçarem os respectivos programas 
de alimentação em suas redes de unidades esco-
lares. O PNAE é um dos mais antigos e consolida-
dos entre os programas de segurança alimentar e 
nutricional implantados no país.

Estes recursos são destinados, exclusivamen-
te, à aquisição de gêneros para atendimento à alimen-
tação escolar e chegam às Unidades da Federação 
anualmente, em até dez parcelas (fevereiro a novem-
bro), sem a necessidade de convênios, contratos, ou 
instrumentos similares para sua transferência.

Figura 4 – Produtos da agricultura familiar 
na alimentação escolar – direito humano à 
alimentação adequada
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A Lei nº 11.947/2009 é fruto de amplos debates sobre a segurança alimentar na intercessão de pautas 
da educação, da agricultura, da saúde, do desenvolvimento sustentável, entre outros campos de expressão de 
interesses da sociedade e eleva o PNAE a uma nova dimensão. A nova legislação do PNAE valoriza o papel da 
nutrição e das nutricionistas, reforça o papel dos Conselhos de Alimentação Escolar – CAEs, estende o acesso 
à alimentação escolar aos alunos do ensino médio e inova, em seu art. 14, ao estabelecer que uma cota de 
no mínimo 30% dos recursos repassados pelo Governo Federal seja aplicada na compra direta de produtos 
da agricultura familiar, priorizando a base municipal local, a produção orgânica e as áreas de reforma agrária.

A compra direta de produtos da agricultura familiar através do PNAE dialoga com leituras e diagnósti-
cos consolidados sobre a importância de: valorizar a produção de alimentos; dinamizar as economias locais; 
disponibilizar nas escolas alimentos mais frescos e mais saudáveis e, com esse objetivo, admite o paga-
mento de até 30% a mais pelos produtos que forem “orgânicos” (definidos nos termos da Lei nº 10.831/2003 
e Decreto nº 6.323/2007).

Sua plena implementação tem sido prejudicada, no entanto, por diversos condicionantes, desde o des-
conhecimento dos novos termos operacionais, como o uso de Chamada Pública, ao invés das compras por 
licitação nos termos estabelecidos pela Lei nº 8.666/1993. A não disponibilidade (ou baixa disponibilidade) 
no quadro de funcionários das Prefeituras Municipais e Governos Estaduais de nutricionistas para assumir 
as tarefas de Responsabilidade Técnica preconizadas pela legislação tem se constituído, também, como um 
obstáculo para a implantação desta inovadora política pública. Outros limites enfrentados têm sido também: o 
medo de inovar, reestruturando os sistemas operacionais de aquisição de alimentos anteriormente utilizados; a 
desinformação sobre a capacidade de oferta da agricultura familiar nos termos da Lei nº 11.326/2006; o baixo 
grau de estruturação dos empreendimentos familiares para integração ao programa e, sobretudo, a falta de 
diálogo intersetorial na superação dos entraves existentes.

A despeito dos cenários de crise econômica e institucional que o Brasil tem vivenciado desde 2013, os re-
cursos do PNAE estão consolidados na estrutura do Orçamento Anual do Ministério da Educação e, em 2014, 
apenas nas capitais dos Estados, parcial ou integralmente, componentes do bioma Amazônia, significaram um 
repasse de recursos do FNDE para esses Municípios na ordem de R$ 57.309.210,00 para compra de gêneros 
a serem servidos na alimentação escolar.

Quando a Lei nº 11.947/2009 especifica que no mínimo 30% do valor devem ser utilizados na compra 
direta de produtos da agricultura familiar, com prioridade à base local de produção, sinaliza que ao menos o va-
lor de R$ 17.192.700,00 deveria ser injetado no fortalecimento da agricultura familiar nesses nove Municípios 
exemplificados (Rio Branco, Manaus, Macapá, São Luiz, Cuiabá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas).

As informações sobre a operacionalização destes recursos são de interesse público e encontram-se 
disponibilizadas no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, onde se pode constatar 
que existem Municípios que estão utilizando mais de 80% dos recursos repassados pelo Governo Federal na 
compra direta da agricultura familiar, enquanto outros, desde 2010, ainda não destinaram recursos para este 
fim (0% de aplicação).

Diferentes ministérios têm disponibilizado orientações, cartilhas e espaços de capacitação para gestores 
públicos e agricultores familiares. Um amplo conjunto de informações sobre o Programa pode ser encontrado 
nos sites citados ao final desta Nota.

Os resultados positivos desta política pública, tanto para a economia dos Municípios como para a 
melhoria de qualidade do “prato público” destinado à alimentação escolar, têm sido evidenciados nos di-
ferentes lugares em que as compras da agricultura familiar para atendimento à alimentação escolar vêm 
sendo implementadas.
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6. A política de garantia de preços mínimos para os 
produtos da sociobiodiversidade (PGPM-Bio) na 
estruturação e fortalecimento das cadeias de  
produtos extrativistas

A política de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade (PGPM-Bio) foi instituída 
em 2008, como uma modalidade da política existente no Brasil desde a década de 1940. A PGPM-Bio tem por 
objetivo promover o desenvolvimento sustentável e a garantia de renda às populações extrativistas. Por meio 
da Lei nº 11.775/2008 estabeleceu-se a modalidade de subvenção direta, que assegura ao extrativista o recebi-
mento de um bônus caso efetue a venda de seu produto por preço inferior àquele fixado pelo Governo Federal. 
Diferentemente do PAA e do PNAE, não se trata, aqui, da compra do produto pelo Poder Público, mas, sim, 
de uma complementação financeira repassada diretamente aos extrativistas ou suas organizações até atingir o 
preço mínimo de comercialização estabelecido pelo Governo Federal. Esta subvenção é dirigida aos extrativistas 
enquadrados como agricultores familiares e portadores da DAP.

A partir da safra de 2009/10 a PGPM passou a incluir diversos produtos da sociobiodiversidade, ten-
do sido construída como uma iniciativa do Programa de Apoio à Comercialização e Fomento da Produção 
Extrativista (PAE), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com a CONAB (CERQUEIRA 
e GOMES, 2012). O número de produtos atendidos através deste mecanismo ampliou-se ao longo do tempo 
sendo que, em 2015, 15 produtos já estavam incluídos. Entre 2009 e 2015 foram atendidos através da PGPM-
Bio 60.594 extrativistas, com um investimento total equivalente a R$ 21.996.621.

7. Considerações finais

Esta Nota Técnica procurou traçar um panorama dos diversos instrumentos de compra de produtos da agricul-
tura familiar existentes no Brasil, considerando suas possibilidades de utilização como um instrumento de promoção 
do desenvolvimento sustentável e de fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização. Como foi observado 
ao longo do texto, os diferentes programas existentes possibilitam a estruturação, em nível municipal e regional, de 
diferentes arranjos de comercialização e abastecimento, visando articular a produção da agricultura familiar a um 
amplo leque de demandas institucionais. Cabe ao Poder Público local e aos atores municipais adaptar estes instru-
mentos ao seu contexto de atuação, estruturando mecanismos de acompanhamento, controle social e coordenação 
intersetorial destas políticas públicas e assegurando que estes recursos possam, de fato, potencializar o desenvol-
vimento da produção agrícola e extrativista familiar em bases sustentáveis, a segurança alimentar e nutricional das 
populações urbanas e rurais e o dinamismo econômico dos Municípios e regiões rurais do bioma Amazônia.
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