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NO CAMINHO
Sou a história 

Minhas raízes 

Minha trajetória, 

O sangue caboclo miscigenado 

Elos dos meus antepassados, 

Somos frutos da vida difícil,

do Nordeste aos seringais

da mata virgem e seus cantos místicos 

construíram nossos valores culturais 

Sou filha do agricultor, 

Do canoeiro, 

Farinheiro. 

Descendente do negro 

meu avô

Afro brasileiro 

Caboclos,

Curumins, 

Cunhantãs,

Cunhã Poranga

Na grande Amazônia 

Miscigenada

Sou o nativo vivo,

Que nas voltas dos rios

A simplicidade a sua essência aparece 

em cada remada,

 

No caminho encontro meus irmãos,

No Mamori pescando jaraqui está seu João, 

No Janauacá a família reunida na 

casa de farinha,

E assim o rio reflete a vida ribeirinha, 

No caminho do índio

Me reconheço

Esse caminho é minha casa 

Meu endereço,

Sou cabocla amazonense

E aos meus descendentes 

Que construíram este lugar 

Não vou embora

Pois aqui é meu lar.

 

Fran Araújo

Amazonas, 2021
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APRESENTAÇÃO

Este projeto nasceu de uma indagação muito particular, elaborada a partir da provocação 

da Fundação Gordon & Betty Moore para o Centro de Estudos em Sustentabilidade da 

Fundação Getulio Vargas (FGVces): há lugar para pactos sociais aglutinadores em contextos 

profundamente marcados por animosidade e clivagens, como tipicamente se constata 

quando entram em pauta grandes obras de infraestrutura na Amazônia? É possível construir 

pontes de diálogo, não em função de capitulações pragmáticas do mínimo possível, mas 

como a evidência própria de desafi os que não se deixarão apagar? O que se pode erigir, 

coletivamente, quando o principal acontecimento em questão – a obra em si – provoca a 

conformação de lados opostos?

São perguntas que atravessam a atuação de múltiplos atores na Amazônia brasileira 

e que emergem, uma vez mais, diante da perspectiva de pavimentação de cerca de 400 

quilômetros no chamado trecho do meio da rodovia BR-319 - uma área intensamente 

fl orestada, no centro do estado do Amazonas, entre as capitais Manaus e Porto Velho. 

Inevitavelmente, há diferentes respostas possíveis e estratégias resultantes. Há mais 

de 15 anos, o FGVces vem desenvolvendo ferramentas e facilitando articulações que 

evidenciem a recorrente inversão de prioridades: não é sobre a obra; é sobre o território. 

São as regiões e localidades amazônicas alvo de grandes investimentos que precisam 

entrar em pauta, com seus desejos de futuro, vocações e vulnerabilidades. Um todo para 

o qual o empreendimento é a parte. Nesse convite como ponto de partida, há muito mais 

espaço para atinar sinergias, assim como há, também, para a evidenciação de lutas.

O debate sobre desenvolvimento territorial surgiu na segunda metade do século XX 

justamente com essa orientação. Desvelou-se que receitas homogeneizantes nunca 

produzem os mesmos resultados em todos os lugares. Que o tecido social e a estrutura 

formada por história, memória e capacidades dos territórios importa para a promoção de 

oportunidades. E que esse caminhar não pode ser guiado senão pelos próprios atores locais, 

em articulação com outras escalas nas quais também estão inseridos. Como era de se 

esperar, o estudo do desenvolvimento territorial voltou-se sobretudo para as possibilidades 

de inclusão socioeconômica de localidades menos dinâmicas, geralmente interioranas. 

Ainda que atributos de sustentabilidade sejam considerados estratégicos nesses contextos, 

tem-se a ambição de transformação como motor principal. 
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No entanto, a trajetória de construção desta Agenda de Desenvolvimento Territorial 

(ADT) deparou-se com outro ideário, alternativo e preferido por muitos de seus principais 

contribuintes locais: o bem viver.  Sem abrir mão do propósito de justiça social e da garantia 

de direitos, o bem viver ressalta, principalmente, a dimensão de proteção a modos de vida 

tradicionais que durante gerações produziram identidades e estratégias absolutamente 

bem sucedidas. No mesmo nível do desejo de mudança, há que se considerar o desejo – e 

o direito – à permanência.

Dezenas de entrevistas e consultas depois, das quais participaram centenas de 

pessoas das mais variadas instituições públicas e privadas, a ADT para a região da BR-

319 é uma espécie de síntese das abordagens desses dois conceitos, a qual ainda não 

podemos nominar. Resta dizer que o resultado desse percurso que começou em 2019 não 

é senão o princípio de outro, em que interessa saber quais ações práticas, informadas 

e coordenadas, será capaz de motivar, numa realidade de planejamento sempre e 

obrigatoriamente dinâmica. 

O trabalho adiante recusa ingenuidades. A organização de evidências e a busca de 

coalizões já fracassaram muitas vezes antes e outras ainda virão, como sabemos. A 

aposta é de que a ADT é um instrumento de diálogo, quando as condições para soluções 

negociadas se apresentam, e é também um instrumento de luta, quando o momento de 

resistência se impõe. Por algum tempo ainda, o FGVces seguirá atuando como facilitador 

de interlocuções e da produção de conhecimento a partir do imenso caldo de inteligência 

coletiva neste território que apesar de referenciado pela rodovia BR-319 está, sem dúvida 

alguma, para muito além dela.     

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO LOCAL
CENTRO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS



12

Casas flutuantes 
e de terra firme 
na Comunidade 

Jutaí, Resex Lago 
do Capanã Grande, 

Manicoré
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POR QUE 
CONSTRUIR 
UMA AGENDA 
PARTICIPATIVA  
NA REGIÃO  
SOB INFLUÊNCIA 
DA BR-319?
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O asfaltamento de uma rodovia federal na Amazônia, assim como ocorre 
em outros projetos de infraestrutura, é inevitavelmente associado ao 
imaginário de progresso. A construção de estradas mobiliza um sentimento 
público favorável devido à imediata relação com o cotidiano da população. 
Seguramente é de acesso que se trata. Não simplesmente a Porto Velho, 
a Manaus, e às demais localidades, mas sobretudo a oportunidades, em 
termos de trabalho e renda, educação, saúde, garantia de serviços públicos 
essenciais e direitos socioambientais.

A premissa de que um único projeto, isoladamente, permite toda 
transformação é falaciosa. De modo geral, grandes investimentos em 
infraestrutura apresentam resultados discrepantes entre a escala nacional, 
onde se buscam objetivos macroeconômicos, e a escala local, onde se 
concentram os eventuais desdobramentos negativos1. Na Amazônia 
Brasileira, a abertura e a pavimentação de rodovias obedecem historicamente 
a motivações supralocais, em que muitas vezes o objetivo é escoar a 
produção de grãos em larga escala2. No nível sub-regional, são conhecidos os 
processos de especulação fundiária, avanço do desmatamento, expulsão de 
comunidades tradicionais no entorno das vias pavimentadas3. A avaliação 
sobre 75 projetos de rodovias na Pan-Amazônia concluiu que além dos 
impactos ambientais, 45% deles não proporcionaram o retorno econômico 
projetado para a região4. 

O que de fato mobiliza as aspirações locais? A ideia de prosperidade 
precisa ser disputada e expandida para além das bordas do asfalto, criando 
uma dinâmica que coloca o território no centro, em lugar da obra.

1 HOCKSTETLER (2016)
2 BECKER (2005)
3  MARGARIT (2013)
4  IPAM (2020)

MAIS DO QUE 
UMA OBRA, 
PROSPERIDADE 
COMPARTILHADA
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A governança atual das grandes obras de infraestrutura dificilmente 
captura a vultosidade do que se passa nos locais onde os investimentos 
ocorrem. São processos territorialmente cegos5. Enquanto projetos 
se originam de políticas setoriais que pouco ou nenhuma vinculação 
apresentam com o planejamento de localidades e regiões, o diálogo com o 
território emerge somente na etapa final de implementação, timidamente 
orquestrado pelo licenciamento ambiental. 

O que permanece em disputa é apenas o limite das responsabilidades do 
empreendedor, baseado exclusivamente na janela de tempo que compreende 
o acontecimento da obra. A preocupação se limita às diferenciações entre 
impactos considerados diretos e indiretos. Por consequência, fatos concretos 
que têm raízes históricas viram episódicos e perturbações que podem ter 
consequências permanentes são tratadas como transitórias.

É o caso, por exemplo, da comprovada dinâmica de espinha de peixe no 
entorno de rodovias pavimentadas e consequente aumento de violência e 
insegurança comunitária, seja pela grilagem, seja pelo acesso descontrolado 
a áreas de delicada estrutura socioambiental. 

Independentemente dos limites impostos pelo mandato do licenciamento 
ambiental, os desafios colocados dizem respeito ao desenvolvimento dos 
territórios e das regiões. Demandam ação coordenada em múltiplas esferas 
do poder público, com participação da sociedade, o que implica enfrentar 
passivos estruturais, ao mesmo tempo em que se propõem estratégias de 
inclusão orientadas pelo longo prazo.

5 LOTTA; FAVARETO (2018)

GRANDES  
PROJETOS DE 

INFRAESTRUTURA 
SÃO TERRITORIALMENTE 

CEGOS
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MOBILIZAÇÃO POLÍTICA E 
FORTALECIMENTO
DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Para além dos resultados finais do planejamento participativo, traduzidos 
no conteúdo de propostas e acordos, sabe-se que o processo de construção 
coletiva é um veículo para o desenvolvimento e a democratização de 
capacidades essenciais a qualquer sistema de governança6. Aspectos como 
acesso à informação, facilitação de diálogos e fortalecimento dos vínculos 
entre os atores promovem um legado de aprendizagem social, “ampliando a 
capacidade da sociedade local de adaptar-se e responder aos desafios e às 
mudanças globais”7.

Casos bem-sucedidos em desenvolvimento local inclusivo urbano são 
notoriamente fruto de planejamento estratégico que mobilizam todos 
os principais atores sociais na formulação de diagnósticos e objetivos 
compartilhados, assegurando, enfim, “adesão social ao projeto de cidade”8. Da 
mesma forma, no contexto rural, estudos recentes destacam a importância 
de coalizões territoriais transformadoras para localidades latino-
americanas que lograram promover crescimento econômico, com inclusão 
social e sustentabilidade ambiental9. São articulações intersetoriais e entre 
sociedade e governos que mobilizam o conjunto dos recursos necessários à 
promoção do desenvolvimento desejado.      

No contexto da BR-319, a construção participativa de uma agenda de 
desenvolvimento em territórios prioritários busca promover capacidades 
para a compreensão dos desafios e da ampliação das possibilidades de 
organização social e cooperação entre comunidades. Promove, ainda, 
incremento de força política, a partir de pactuações concretas, estruturadas 
e legitimadas coletivamente. E ainda busca inova ao centrar o processo 
de planejamento nos próprios moradores locais. Vários outros atores são 
convidados a contribuir, como alternativa a processos participativos típicos 
que geralmente emanam das instâncias de governo, orientados pelos 
seus próprios termos, prazos e objetivos10. Ao fazer esse percurso, busca-
se endereçar a flagrante desigualdade de voz no contexto da BR-319 e, 
simultaneamente, dar luz às formas de governança e ao conhecimento que 
existem no território vivido pelas comunidades locais.  

6 HEALEY (2003)
7 BUARQUE (2008)
8 BORJA (1998)
9 BERDEGUE et al (2015)
10 PIRES (2011)
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A ameaça de conversão de florestas numa das regiões mais preservadas 
da Amazônia brasileira é um dos principais pontos que mobilizam a 
atenção de atores regionais, nacionais e internacionais para a proposta 
de pavimentação da BR-319. Naturalmente, ganha vulto o debate sobre 
comando e controle, em especial, no que diz respeito à proteção dos direitos 
de populações tradicionais e indígenas, e da própria proteção ambiental e 
florestal. Florestas de uso comunitário com direitos coletivos assegurados 
experimentam menores taxas de desmatamento e mantêm maiores níveis 
de biodiversidade11. No Amazonas, apenas as unidades de conservação 
estaduais abrigam cerca de 26 mil famílias distribuídas em mais de mil 
comunidades12.  

No entanto, o direito à terra e à destinação de uso sustentável dos recursos 
florestais são parte de um conjunto maior de condições necessárias à 
permanência dessas populações em áreas florestais e à perpetuação de 
seus modos de vida. O Estado do Amazonas apresenta um quadro de aguda 
concentração dos serviços de saúde, educação e assistência social na 
capital, em prejuízo do interior.

Com exceção de Manaus, toda as demais regiões do Estado apresentam 
baixo desenvolvimento econômico e insuficiente oferta de serviços de 
saúde, enquanto a presença de médicos no interior é a menor entre todos os 
Estados da região Norte13. 

Manaus abriga 24 dos 37 equipamentos socioassistenciais de alta 
complexidade disponíveis no Amazonas14. E 83% das matrículas de ensino 
médio estão localizadas somente em escolas urbanas15. Os dados ilustram 
a realidade da vida nas áreas florestais do Estado, onde a presença de 
populações que façam uso adequado dos recursos naturais é essencial.  

A expectativa de que a pavimentação da BR-319 solucionaria o 
problema do acesso a bens e serviços públicos naturaliza as desigualdades 
estabelecidas entre os mundos rural e urbano. Desconsideram-se os custos 
derivados, sempre a cargo dos moradores, da necessidade permanente de 
percorrer longas distâncias. Num horizonte estratégico que se traduz em 
gerações, a perpetuação do conhecimento e dos modos de vida tradicionais 
requer, necessariamente, a evolução dos quadros de desenvolvimento 
humano nos territórios.

11 RICHTS RESOURCES (2018)
12 SES/AM (2020)
13 IDESAM (2020) 
14 SES/AM (2020)
15 INEP (2020)

PROMOÇÃO DE  
VIDA DIGNA LASTREIA

PROTEÇÃO DA FLORESTA
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METODOLOGIAMETODOLOGIA

Comunitários 
reunidos no 

Centro Social do 
Ramal do Floresta
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PERCURSO 
METODOLÓGICO 
COMO FOI 
CONSTRUÍDA A ADT

A abordagem aqui descrita tem como refe-
rência o conceito de governança territorial, 
tido como processo de ação coletiva voltado 
a pactuar estratégias sobre o futuro desejável 
de um território1. Por meio da organização 
entre atores e interesses, busca-se o reco-
nhecimento de objetivos compartilhados, a 
valorização de vocações e patrimônios pró-
prios, a cooperação e a coordenação vertical 
e horizontal e a promoção de bens comuns2. 
Ao apoiar um processo eminentemente polí-
tico, que procura democratizar o acesso à in-
formação e a capacidade de infl uência sobre 
tomadores de decisão, este trabalho também 
evoca o conceito de desenvolvimento huma-
no consagrado por Amartya Sen, para quem 
“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”3. Por fi m, tem-se como pressuposto 
o desenvolvimento sustentável, com atenção 
ao uso responsável de recursos naturais e in-
tegração de dimensões sociais, ambientais, 
culturais e econômicas.  

A construção da Agenda de Desenvolvi-
mento Territorial (ADT) para a região de 
infl uência da BR-319 contou com a partici-
pação de mais de 600 indivíduos de cerca de 
150 organizações, representando moradores 
de 64 comunidades rurais, tradicionais e 
urbanas de quatro territórios-alvo, além de 
instituições públicas das três esferas admi-
nistrativas, sociedade civil, academia e setor 
empresarial. A equipe multidisciplinar de 10 
pesquisadores e 6 mobilizadores do Centro 
de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 
Getulio Vargas (FGVces) reuniu tanto profi s-
sionais de São Paulo como da própria região 
da BR-319, incluindo lideranças locais. Além 
disso, o diálogo constante com parceiros 
institucionais tais como o Ministério Públi-
co Federal do Amazonas e organizações da 
sociedade civil que atuam na região foi fun-
damental para a constituição do trabalho 
e de sua própria metodologia. Finalmente, 

1 DALLABRIDA (2020)
2 DAVOUDI ET AL (2008)
3  SEN (2010)

o envolvimento da Rede Transdisciplinar 
da Amazônia (Reta) em toda a concepção e 
condução dos trabalhos é peça-chave para a 
esperada continuidade das discussões com 
vistas à apropriação da ADT pelo território.

PASSO 1 
IMERSÃO E PLANO DE AÇÃO

Os primeiros seis meses de projeto foram 
inteiramente dedicados à validação da pro-
posta de trabalho e construção de um plano 
de ação junto a atores locais. A partir de uma 
viagem exploratória pela BR-319 realizada 
em janeiro de 2019, a equipe multidiscipli-
nar partiu de Porto Velho e percorreu por 
dez dias os 885 km da rodovia até Manaus, 
parando em comunidades e distritos para 
um primeiro reconhecimento do território, 
com rodas de conversa e entrevistas não-es-
truturadas. Além de uma série de reuniões 
com atores institucionais públicos e privados 
em Manaus, o projeto realizou levantamento 
e análise de mais de 50 estudos e documentos 
públicos sobre a BR-319, de forma a comple-
mentar a sistematização de informações ini-
ciais do território a partir da visita a campo.

PASSO 2 
DEFINIÇÃO DO 
TERRITÓRIO-ALVO

O recorte territorial da área de atuação 
do projeto foi defi nido coletivamente pelos 
pesquisadores e pela equipe de mobilizado-
res locais, tendo como referência perguntas 
centrais: com relação à rodovia BR-319, quais 
localidades já sofrem ou podem sofrer amea-
ças à conservação de seus recursos naturais e 
seus modos de vida? E quais já empreendem 
ou podem empreender estratégias de desen-
volvimento sustentável e inclusivo? No con-
junto dessas localidades, observam-se diver-
sidade do ponto de vista de grupos sociais, 
práticas econômicas e grau de mobilidade 
em relação à estrada? 

Assim, na porção sul do trecho da rodo-
via, foi selecionado o distrito de Realida-
de, no município de Humaitá, dado o forte 
avanço do desmatamento na região, além do 
rápido crescimento populacional; o municí-
pio de Manicoré, englobando comunidades 
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dentro e no entorno das áreas protegidas 
fronteiriças à BR-319, sob pressão de ativi-
dades predatórias de extração de madeira 
e garimpo; o território-alvo de Igapó-Açu, 
por compreender comunidades isoladas no 
trecho do meio da estrada até comunidades 

dentro e no entorno da Reserva de Desen-
volvimento Sustentável (RDS) Igapó-Açu; e 
o município de Careiro, em comunidades 
rurais caracterizadas pela proximidade de 
Manaus e que apresentam desafios do ponto 
de vista de ordenamento fundiário.

PASSO 3 
RODADA DE OFICINAS

Como ponto de partida para o diálogo so-
bre desenvolvimento territorial, era preciso 
construir um apanhado dos desafios enfrenta-
dos pelas comunidades locais, assim como das 
principais demandas para melhoria da quali-
dade de vida – ou, conforme se diz localmen-
te, para construção de um “território do bem 

viver”. Assim, em novembro de 2019, foram re-
alizadas sete oficinas para moradores dos ter-
ritórios-alvo, com cerca de 200 participantes, 
conforme tabela abaixo. Além da apresentação 
do projeto e do alinhamento de expectativas, as 
atividades foram conduzidas de maneira a des-
construir ideias preconcebidas sobre desenvol-
vimento, orientando-se simplesmente pela re-
flexão: como se deseja transformar a vida neste 
território? E o que se deseja preservar?  

Elementos do 
Mapa

Cidades, distritos  
e comunidades

Territórios-
alvo

Rios, Lagos  
e lagoas

Estradas e 
Rodovias

Unidades de 
Conservação

Terras 
Indígenas

Mapa 1. 
Territórios-alvo para construção das ADTs 
e respectivas áreas de abrangência
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Todas as questões levantadas pelos partici-
pantes foram registradas em atas, cartazes e 
fotos e posteriormente agrupadas e categori-
zadas em dimensões temáticas. Inicialmente, 
o projeto se propunha a realizar outras três 
rodadas de oficinas de modo a avançar paula-
tinamente na capacitação para compreensão 
dos problemas e para cocriação de possíveis 
soluções. No entanto, com a deflagração da 
pandemia do novo coronavírus, às vésperas da 
segunda rodada de oficinas em março de 2020, 
foi preciso cancelar as atividades e reformular 
os meios de interação com o território.

PASSO 4 
ADAPTAÇÃO DA 
METODOLOGIA: 
ENGAJAMENTO CONTÍNUO

As restrições sanitárias demandaram 
que as atividades fossem substituídas, tanto 
quanto possível, por alternativas digitais. O 
projeto lançou mão de recursos como po-
dcasts e encontros virtuais. Um percurso 
formativo virtual de 12 encontros (aproxi-
madamente 50 horas), denominado “Trilha 
Criativa”, contemplou 20 jovens dos quatro 

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 1- Informações sobre a 1ª rodada de oficinas

Território Data da 
oficina Local Comunidades  

Contempladas
Número de  
participantes

Realidade/
Humaitá 01/11 Distrito Realidade Distrito Realidade 34

Manicoré

07/11 Comunidade Boa 
Esperança

Boa Esperança, Urucury,Água Azul 
e Santa Maria 22

08/11 Comunidade de De-
mocracia

Democracia, Santa Eva, Jatuara-
na, Vista Alegre, Pandegal e Aldeia 
Kamayuá

20

09/11 PAE Jenipapo, 
Centro Comunitário

PAE Jenipapo, Braço Grande  
e Bracinho 18

11/11
Resex Lago do  
Capanã Grande, Co-
munidade Fátima

Ponta do Campo, Jutaí, Fátima, 
Aldeia Igapó Velho, Santa Civita, 
Aldeia Palmeira e Igarapé Grande

40

Careiro 
Castanho 15/11 Sede do Careiro  

Castanho

Araçá, São João, Km 22, Céu Azul, 
P.A Panelão, Ramal do Floresta, Co-
munidade Santo Antônio do Mamori

38

Igapó-Açu 18/11 Sede do Careiro Cas-
tanho

Rio Novo, Igapó-Açu, Jacaretinga, 
Tupana e Antônio da Farinha 30

Total de participantes 202

ESPAÇO DE MEDIAÇÃO  
E DEBATE: O FÓRUM DA BR-319

Liderado pelo procurador do Ministério 
Público Federal do Amazonas, dr. Rafael 
Rocha, o “Fórum Permanente de Discussão 
sobre o Processo de Reabertura da Rodovia 
BR-319” promove, desde 2017, um espaço 
participativo de acompanhamento e debate 
sobre o licenciamento ambiental da rodovia 
e o planejamento de salvaguardas e de 
políticas públicas para proteção territorial. O 
alto engajamento de dezenas de instituições 
públicas nos três níveis de governo, além de 
cidadãos e movimentos da sociedade civil, 
motivou a participação da FGV com uma 
parceira do Fórum. Além do acompanhamento 

das reuniões mensais, este projeto promoveu 
apoio logístico para participação de 
moradores de comunidades distantes, de 
modo a ampliar a visibilidade de assuntos 
de interesse do próprio território. E apoiou 
a realização de uma edição itinerante do 
Fórum, no município de Humaitá. Com o 
surgimento da pandemia, as atividades 
regulares do Fórum precisaram ser suspensas. 
Ainda assim, FGV e MPF realizaram a série de 
encontros virtuais “Debatendo Capacidades 
Públicas no Entorno da BR-319”, que 
mobilizou cerca de 150 participantes entre 
gestores públicos municipais, estaduais e 
federais e sociedade civil, para debate e 
coleta de percepções sobre políticas sociais, 
econômicas e ambientais.
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territórios-alvo. Ao longo das sessões foram 
apresentados e discutidos conceitos como 
governança, conservação da natureza, or-
denamento fundiário e direitos humanos, 
também com vistas à coleta de contribuições 
à ADT. Em parceria com a organização Casa 
do Rio, outro processo formativo promoveu 
intercâmbio entre jovens agricultores da re-
gião da BR-319 e de diferentes partes do país. 
Já o programa de áudio “Vias de Fato” pro-
moveu debates entre estudiosos e lideranças 
de movimentos sociais sobre o licenciamen-
to ambiental do projeto de repavimentação 
da rodovia BR-319, à luz da experiência de 
pavimentação de outras rodovias amazô-
nicas. Em paralelo, com apoio técnico da 
equipe de pesquisa e seguindo protocolos de 
segurança, os mobilizadores locais mantive-
ram-se relativamente ativos nas comunida-
des em que vivem e nas quais normalmente 
circulam, compartilhando as atualizações 
do projeto e promovendo rodas de conversa 
reduzidas sobre licenciamento ambiental, 
atividades produtivas, juventude e gênero, 
entre outros temas.

PASSO 5 
DIAGNÓSTICO

Tendo como ponto de partida as demandas 
identificadas nas comunidades locais, a etapa 
de diagnóstico buscou compreender as raízes 
das vulnerabilidades apontadas, abarcando 

também a situação político-institucional em 
quatro grandes dimensões: Políticas Públi-
cas Sociais, Proteção Ambiental e Territorial, 
Infraestrutura e Atividades Produtivas. As di-
mensões “Participação e Organização Social” 
e “Proteção dos Modos de Vida” foram abor-
dadas de forma transversal.  A coleta de da-
dos para construção do diagnóstico envolveu 
levantamento da literatura especializada para 
cada política pública, com o esforço de mapear 
os estudos que se debruçam sobre o contexto 
Amazônico e do Amazonas, entrevistas com 
gestores públicos estaduais e municipais e es-
pecialistas, além da leitura do Estudo de Im-
pacto da Ambiental para repavimentação do 
trecho do meio da BR-319, com ênfase no com-
ponente socioeconômico.

A seguir, alguns pontos de atenção e espe-
cificidades no processo de elaboração dos 
diagnósticos:

•	 Triangulação de técnicas de coleta de da-
dos: revisão bibliográfica; análise docu-
mental de legislações e publicações ofi-
ciais; levantamento de indicadores nas 
bases governamentais; entrevistas.

•	 Distintos níveis de análise: contexto 
Amazônia como pano de fundo, contex-
to estadual, contexto dos municípios que 
abrangem os territórios de atuação. Para 
Igapó-Açu foram considerados Beruri, 
Borba e Manaquiri e para Realidade, o 
município de Humaitá.

INTERVENÇÕES  
PRÁTICAS

À medida em que os diagnósticos se consolidavam 
e as proposições de caminhos tomavam forma, 
foi ficando cada vez mais claro que algumas das 
soluções desejáveis poderiam ser perseguidas 
mesmo antes da conclusão do projeto. Trata-
se de intervenções práticas que têm caráter de 
articulação interinstitucional e facilitação do 
diálogo entre a população local e as autoridades 
públicas. São exemplos de atividades dessa 
natureza apoiadas pelo projeto:
• Articulação contínua para incorporação da 

comunidade do Rio Novo no planejamento de 
gestão da RDS Rio Amapá.

• Apoio a grupo de mulheres do distrito de 
Realidade em articulação com secretários 
municipais de Educação, Saúde e 
Infraestrutura para que suas demandas 
fossem contempladas no Plano Plurianual 
(PPA) de Humaitá.

• Intermediação de reuniões entre o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) e os beneficiários de assentamentos 
rurais de Manicoré e Careiro, para 
exposição de demandas e pedidos de 
esclarecimento sobre titulação de terras e 
infraestrutura local.

• Apoio logístico em expedição pelo Rio Manicoré 
com comunitários e gestores públicos para 
registro do desmatamento e abertura de 
estradas. 

• Articulação junto à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Casa do Rio para criação 
de “associação mãe” na RDS Igapó-Açu. 
Essa instituição é condição para acesso 
das comunidades a programas e recursos 
específicos, como o benefício Bolsa-Floresta e 
o documento de Concessão de Direito Real de 
Uso (CDRU)

• Articulação e apoio logístico para visita de 
microscopistas em comunidades do Igapó-Açu
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• Adaptações de estratégias de pesqui-
sa para cada dimensão: a dimensão 
de políticas sociais foi facilitada pelas 
grandes bases de dados como Censo 
Escolar, Datasus e CensoSUAS, Estadic 
e Finbra; as demandas difusas ligadas 
à conservação e qualidade ambiental 
orientaram propostas mais abrangen-
tes em nível de ordenamento (como 
regularização fundiária e fiscaliza-
ção), que, por sua vez, são caracteriza-
das por um grande protagonismo do 
governo federal e falta ou dificuldade 
de acesso às informações; na dimen-
são de infraestrutura cada setor tem 
suas próprias características, de acor-
do com os produtos e/ou serviços de 
que se trata, mas possuem em comum 
o debate sobre a estatização e priva-
tização, junto com a universalização 
dos serviços; as políticas ligadas às ati-
vidades produtivas são mais descen-
tralizadas entre os três entes federati-
vos e demandaram maior esforço para 
mapeamento e investigação quanto à 
implementação ou descontinuidade 
de cada iniciativa.  

PASSO 6 
CAMINHOS POSSÍVEIS

O levantamento de políticas públicas e 
entrevistas com atores contidos no diagnós-
tico subsidiaram uma análise de conjuntura 
(identificação de ameaças e oportunidades) 
e de capacidades organizacionais (identi-
ficação de fraquezas e fortalezas) para o 
conjunto de prioridades coletadas. Ao con-
frontar a análise dessas quatro grandes di-
mensões com o resultado da ampla consulta 
e construção coletiva nos territórios-alvo, 
foram desenhados caminhos seguindo uma 
lógica de transversalidade temática, com a 
proposição de 13 estratégias. 

Ao desenho inicial seguiu-se um amplo 
processo de checagem e aprimoramento, 
seja entre as comunidades locais, com apoio 
da equipe de mobilizadores, seja junto a ges-
tores públicos e organizações da sociedade 
civil, a cargo da equipe de pesquisadores, 
por meio de reuniões de trabalho e entre-
vistas semiestruturadas.  

Figura 1
Processo de construção do aprofundamento 
por dimensão

Mapa das 
políticas, 
projetos e 

ações nas três 
esferas

Entrevistas 
nos territórios 

– gestores, 
especialistas, 

lideranças

Estratégias de 
implementação, 

priorizações 
e respectivos 

gargalos e 
inovações 

necessárias

Organização 
da análise em 
grande pontos 
de diagnóstico 
e esboços de 

caminhos

Construção 
de mapas do 
caminho para 
13 estratégias 

da  ADT

Aprofundamento 
de caminhos com 

comunidades e 
atores externos

→→→→→
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1A CARACTERIZAÇÃO 
DOS TERRITÓRIOS
Parte importante da construção de 

Agendas de Desenvolvimento Territorial 

(ADT) é a compreensão da realidade na 

qual ela se insere. Esta caracterização 

tem o objetivo de apresentar as 

trajetórias e características dos 

territórios de atuação do Projeto, a partir 

da perspectiva de seus próprios atores. 

Dessa forma, a ideia é menos mobilizar 

um acúmulo de dados quantitativos 

e mais ser um espaço para as vozes 

de quem vive e forma os territórios do 

Careiro, Igapó-Açu, Manicoré e Realidade.

No total, 38 histórias de vida com 

moradores das comunidades de atuação 

do Projeto foram coletadas em todos os 

territórios. Também foram conduzidas 

41 entrevistas, sendo 9 com atores que 

possuem vínculo com o poder público 

ou com organizações da sociedade civil. 

A escuta de jovens e mulheres também 

está assegurada.

Territórios de atuação:
Careiro
Igapó-Açu
Manicoré
Realidade

Métodos de coleta  
de dados para  
Caracterização: 
Histórias de vida, entrevistas, 
pesquisa bibliográfica, pesquisa 
nas bases de dados oficiais de 
indicadores. 

Nº de histórias de vida  
e entrevistas coletadas 
por território:

Careiro
História de Vida: 9
Entrevista: 13

Igapó Açu
História de Vida: 13
Entrevista: 7

Manicoré
História de Vida: 10
Entrevista: 12

Realidade
História de Vida: 6
Entrevista: 9
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CAREIRO

Entre o interior e a capital

Careiro está a 102 km de Manaus. Percur-
sos que pode ser feito totalmente pelo rio ou 
por terra até Careiro da Várzea pela BR-319 e, 

depois, por via fluvial. 

Simbolicamente, a sede do município, às 
margens do Rio Castanho, está organizada 
no entorno da BR-319 desde a construção 
da estrada. Transformações econômicas 

Elementos 
do Mapa

Cidades, 
distritos  
e comunidades

Rios, Lagos e 
lagoas

Estradas e 
Rodovias

Assentamentos

12 comunidades, totalizando aproximadamente 
680 famílias, dentre assentamentos e comunidades 
rurais

Céu Azul (descontinuada), Projeto de Assentamento 
Panelão, Ramal do São João, Santo Antônio do 
Mamori, Ramal do Floresta, Ramal do São José 
(comunidades Maranhenses e Três Poderes), Ramal 
do Capiranga, Araçá (descontinuada), Ramal do 14, 
Ramal do Pedra e KM 22 

Psicultura e agricultura familiar para 
abastecimento do município e entorno

- Proximidade de Manaus como potencial mercado 
para escoamento da produção
- Diversificação da produção agrícola
- Potencial de ecoturismo de base comunitária
- Infraestrutura mais avançada de saúde e educação 
nas comunidades

- Ocupação desordenada
- Conflitos fundiários e grilagem de terras
- Desmatamento florestal
- Aumento de violência, prostituição e tráfico de 
drogas
- Baixa perspectiva de desenvolvimento econômico 
local, especialmente para jovens e mulheres

PÚBLICO-ALVO:

COMUNIDADES:

PRINCIPAIS ATIVIDADES PRODUTIVAS:

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES:

PRINCIPAIS RISCOS:
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ocorreram no território por causa da obra, 
que facilitou o escoamento da produção dos 
agricultores familiares, como lembra Dona 
Marli: “Nós produzíamos abacaxi e banana, 
nós trabalhávamos com 12 a 18 milheiros de 
abacaxi.” No período em que a rodovia ficou 
intrafegável, houve diminuição e perda sig-
nificativa da produção.

O perfil dos moradores do Careiro engloba 
amazonenses que vieram de outros municí-
pios e migrantes do Sul e do Nordeste do país. 
Muitos chegaram com o ciclo da Borracha e 
com a construção da BR-319. Em comum, eles 
enxergaram no Careiro a oportunidade de ter 
acesso à terra e de viver da agricultura no inte-
rior, mesmo próximo a Manaus.

Vulnerabilidade socioambiental em 
um cenário com três rodovias

Careiro não sofreu com o aumento signi-
ficativo do desmatamento nos últimos anos, 
mas está pressionado por fatores que deixam 
o território vulnerável frente à repavimen-
tação da rodovia BR-319: outras estradas, ra-
mais e assentamentos, aspectos que facilitam 
a ocupação desordenada.

No trecho entre Careiro da Várzea, pas-
sando por Castanho, até a comunidade do 
Igapó-Açu, as ocupações são uma realidade, 
segundo Thiago Cavalli, fundador da ONG 
Casa do Rio. Os processos ocorrem por fases, 
ele explica. Primeiro são as pequenas casas, 
com moradores temporários, e depois en-
tram as fazendas mais estruturadas, com áre-
as maiores, já abertas para o desmatamento. 
Outras duas rodovias presentes na região, 
a AM-254 e a AM-354, também favorecem a 
abertura de ramais1, usados para a escoar a 
produção de áreas da expansão agrícola.

Os assentamentos não consolidados, a 
maior parte projetos agroextrativistas, for-
mam outro vetor de desmatamento no Carei-
ro16. Segundo Seu Manoel, a presença do Incra 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária), órgão importante por causa das ca-
racterísticas locais de produção, está cada vez 

1 IDESAM (2018)

menor no Projeto de Assentamento Panelão. 
O que pode ser explicado pela fragilização da 
Política Nacional de Reforma Agrária em todo 
o Brasil. A comunidade recebe apoio do gover-
no municipal, mas ele é limitado às responsa-
bilidades e capacidades das prefeituras.

Os dilemas de viver 
em um assentamento

Dona Ângela e Seu Ezequiel são precisos 
sobre os problemas de viver em um assenta-
mento. “Todo mundo quer ter um terreno, 
ser assentado, com título definitivo, porque 
quando a pessoa tem seu documento, pode 
chegar num banco e pedir financiamento 
para uma criação grande de galinha, de porco. 
Você vem com esse sonho de se documentar. 
Mas, depois, há pessoas que têm 20 anos e ain-
da não têm título definitivo”, diz Seu Ezequiel.

A dificuldade de “acesso à energia, água, 
locomoção, ao escoamento da produção e 
assistência técnica do Instituto de Desenvol-
vimento Agropecuário e Florestal Sustentá-
vel do Estado do Amazonas (Idam) provoca 
muita evasão. Por esses motivos os agriculto-
res locais querem a emancipação do assenta-
mento, processo que tornaria a comunidade 
um bairro do município de Careiro.

A Rede Transdisciplinar da Amazônia 
e uma governança a ser fortalecida

As experiências em curso no Careiro têm o 
potencial de serem replicadas nos demais ter-
ritórios da BR-319. A lista inclui ações como a 
da Casa do Rio, sobretudo a Escola Itinerante 
de Agroecologia (EIA); do Departamento de 
Organizações Comunitárias (DOC), vincula-
do à Secretaria de Produção Rural de Careiro; 
do coletivo Divas da Floresta, atrelado ao Pro-
jeto de Promotoras Legais Populares (PLPs), 
que auxiliam mulheres em situação de viola-
ção de direitos; e a articulação entre Projetos 
de Conservação (Programa Agente Ambiental 
Voluntário – AAV – e o Projeto Pé de Pincha) 
e ações que fortalecem a comunidade, como 
ocorre nas comunidades do Lago do Mamori.

<?> DALLABRIDA (2020)



Esses atores que lideram essas ações fazem 
parte da Rede Transdisciplinar da Amazônia 
(Reta), formada por coletivos, organizações 
comunitárias, movimentos sociais, institui-
ções governamentais e não governamentais 
que estão ao longo da BR-3192. Os quatro ter-
ritórios de atuação do Projeto possuem repre-
sentantes da Reta.

O fortalecimento da agricultura 
familiar e da mulher no campo

A agricultura familiar é a principal ativi-
dade produtiva do Careiro. Ações combina-
das entre a Casa do Rio e o DOC fortaleceram 
o setor mais recentemente.  

O DOC atua apoiando os agricultores fa-
miliares na organização e no escoamento da 
produção desde 2017. A criação de uma feira 
de agricultores familiares e o incentivo à par-
ticipação deles no Programa de Aquisição de 
Alimentos estão entre os avanços ao setor.

O principal desafio do DOC é ausência 
de assistência técnica no município, como 
explica Edilise, coordenadora do Departa-
mento: “O Idam deveria atuar, mas é difícil. 
A ADAF deveria atender a produção animal, 
vegetal e florestal, mas mal atende a animal.”

O DOC e a Casa do Rio estão próximos às 
mulheres para reduzir a desigualdade de gê-
nero no campo. Um dos resultados dessa ini-
ciativa é o aumento de mulheres presidentas 
nas associações comunitárias.

Dona Neli e Dona Nilcinha são exemplos de 
mulheres agricultoras que assumiram a lide-
rança das associações de suas comunidades. 
“Minha vó que dizia que eu era uma mulher 
com o pé no futuro e que a minha vida não se-
ria fácil por conta das minhas visões”, comen-
ta Nilcinha. No geral, os cargos de liderança 
comunitária são assumidos por homens mais 
velhos, o que acaba dificultando a possibilida-
de da participação das mulheres e dos jovens 
nas tomadas de decisões locais. 

Apesar dos avanços transformadores, tanto 

2 IDESAM (2018)

SEU MANOEL
História de vida

Nascido em Tapauá, 
Amazonas, sempre 
trabalhou na agricultura. 
Mudou para Manaus em 
busca de trabalho quando 
perdeu o pai. Encontrou 
emprego no Distrito 
Industrial da Capital, 
mas em uma das crises 
econômicas dos anos 
1990 se viu sem renda. Em 
1999, resolveu recomeçar, 
ao lado da família, na 
Comunidade do PA Panelão. 
A felicidade veio quando 
conseguiu voltar a trabalhar 
como agricultor ao lado 
da esposa. Há 22 anos 
no PA Panelão, vivenciou 
diversas transformações 
na comunidade, como a 
chegada do Programa Luz 
para Todos, da escola e do 
posto de saúde, mas ainda 
enfrenta diversos desafios 
pela ausência do Incra.

27
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a Casa do Rio quanto o DOC atuam com equi-
pes pequenas. Além disso, existe muita cone-
xão entre a rotina da produção e a necessidade 
de ampliar a proteção à violação dos direitos 
femininos. Em Careiro existem movimentos 
sociais a favor das mulheres, mas há carência 
de instituições como o conselho municipal e 
uma delegacia especial para mulheres. 

O avanço e a desigualdade  
no acesso a políticas públicas

Careiro é o único território de atuação 
do Projeto que possui 100% de cobertura de 
atenção básica de saúde. Isso não significa 
que todas as comunidades apresentam uma 
Unidade Básica, mas que os comunitários 
conseguem ter acesso ao serviço, seja em co-
munidades próximas ou por visitas de equi-
pes de saúde. Recentemente, o município 
reformou o Hospital Municipal. A proximi-
dade de Manaus facilita o acesso aos serviços 
de saúde de maior complexidade. 

Edilise pondera que o avanço em infraes-
trutura e acesso aos serviços ainda precisam 
ser acompanhados da melhoria da qualida-
de: “A saúde saiu do zero e está chegando no 
básico, porque Careiro não tinha nem o bási-
co. Construir posto de saúde, por si, também 
não é avanço.”

Na área da educação, Careiro se destaca no 
número de professores com ensino superior. 
A proximidade de Manaus facilita a qualifi-
cação dos profissionais. O acesso à educação 

MOISÉS
História de vida

Jovem agricultor, morador 
do Lago do Mamori. Filho 
de uma agricultora e de um 
professor que lhe inspiraram 
a estudar agroecologia, área 
que ele diz amar. Conheceu 
a Casa do Rio pela EIA. 
Hoje é um dos técnicos da 
Escola.  Para ele, práticas 
agroecológicas precisam de 
maior incentivo público.

Roda de 
conversa com 
moradores do 

PA Panelão
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melhorou no ensino fundamental, mas ainda 
é desigual. E também falta melhorar a quali-
dade. Assim como nos outros territórios, exis-
te um descompasso na oferta de educação en-
tre a zona rural e urbana.  A falta de asfalto em 
alguns ramais gera dificuldade para o acesso a 
várias políticas sociais. Por isso, a pavimenta-
ção de algumas vicinais, em paralelo à da BR-
319, é uma reivindicação local.  

A falta de infraestrutura de comunicação é 
um dos motivos do êxodo de jovens que deixam 
as comunidades em busca de estudo e trabalho. 
“Com toda certeza, os idosos estão alavancando 
a agricultura familiar, porque os demais estão 
indo para a zona urbana”, avalia Seu Manoel.

A proximidade de Careiro de Manaus tam-
bém assevera desafios, como o crescente trá-
fico de drogas. Processo que tende a aumen-
tar com a repavimentação da BR-319.

        

“É um paraíso. Não precisa sair da 
comunidade para comprar peixe, 
farinha, verdura, frutas. Tem tudo na 
comunidade. Se quer comer um pei-
xe, vai no rio e pega.”

Seu Manoel
        

“Jovem tão bonito, podendo, está 
fazendo outra coisa, poderia ser 
um agrônomo, aprendendo a mexer 
com a terra, plantar né, tirar pra ti o 
teu sustento [...]” Pra mim a priori-
dade aqui dentro é uma escola para 
esses jovens, e um técnico, uma 
pessoa que se interessasse em tra-
balhar com eles.”

Dona Dora

“Nós não temos políticas públicas 
para mulheres. Só temos no papel. 
Hoje nós podemos dizer que aqui as 
mulheres estão de fato sendo em-
poderadas, sabendo seu valor, o va-
lor das plantas que elas cultivam.”

Dona Nilcinha

DONA   
ÂNGELA
Nasceu em Alenquer, 
no Pará, e é filha de 
agricultores. Ela mora no 
PA Panelão há 12 anos. 
Dona Ângela trabalha 
como Agente Comunitária 
de Saúde (ACS) da 
comunidade desde 2010, 
mas se divide entre o 
trabalho, a agricultura e 
presidência da Associação 
de Moradores do PA Panelão, 
desde 2020. Como agente 
comunitária, ela tem que 
fazer visitas domiciliares 
constantemente, mas 
enfrenta dificuldade com a 
falta de infraestrutura das 
ruas do assentamento. No 
inverno, a lama é o principal 
empecilho. No verão, há 
o aumento de doenças 
respiratórias por conta da 
poeira. Mesmo com esses 
desafios, Dona  Ângela 
afirma que não trocaria a 
vida de agricultora no PA 
Panelão pela cidade grande. 
Com a família, ela planta 
e colhe: cupuaçu, açaí, 
andiroba, goiaba, manga, 
buriti e outras frutas.
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DONA NELI
História de vida

Nasceu em Lago Preto, 
Amazonas. Anos depois 
mudou-se para a 
comunidade Ramal do São 
João. Hoje, é presidente da 
associação comunitária. Ela 
nunca tinha se envolvido 
com associativismo, mas, 
diante das demandas da 
comunidade, organizou uma 
diretoria composta por três 
mulheres, que conseguiu 
vários avanços com o apoio 
da Casa do Rio.

DONA  
NILCINHA
História de vida
 
É de Santarém, Pará. 
Moradora do Lago do 
Mamori, é umas das 
lideranças da associação 
comunitária da comunidade. 
Mudou-se para Careiro 
para realizar o trabalho 
de agente ambiental 
voluntária e militância 
pelos direitos das mulheres. 
Viu no associativismo 
uma oportunidade para 
unir as pessoas e falar 
sobre os potenciais 
desafios da comunidade, 
e, na agricultura, 
uma oportunidade de 
empoderamento da mulher.

AÇÕES DE GOVERNANÇA:

Casa do Rio
Desde 2014 atua na 
região da BR-319, com 
iniciativas que versam 
sobre desenvolvimento 
humano e territorial, 
por meio da educação, 
empreendedorismo e 
agroecologia.

Escola Itinerante de  
Agroecologia (EIA)
Surgiu em 2017, com 
o objetivo de difundir 
práticas agroecológicas na 
produção e comercialização 
de alimentos, e com isso 
fortalecer as comunidades. 
Para driblar os desafios 
logísticos de Careiro, a EIA 
forma jovens monitores,
que são os pontos de
apoio nas comunidades.

Criança em 
momento 

de lazer na 
Comunidade 
do Ramal do 

Floresta
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Ordenamento territorial:
Careiro possui 22% de 
seu território destinado a 
assentamentos e terras indígenas.
Não há unidades de conservação.

Número de assentamentos:
11, o que corresponde a 19% da 
área total de Careiro. Quatro 
assentamentos possuem interação 
direta com a BR-319, sendo eles: PAE 
Castanho, PA Panelão, PDS Batata e 
PDS Lago do Mira.

Terras Indígenas:
Correspondem a 3% da área
total de Careiro. 

Desmatamento: 
Aumentou apenas 1% de 2012 a 
2016.

Principais atividades produtivas
do Careiro:
Agricultura familiar, piscicultura, 
turismo e movelaria.

Departamento de Organizações 
Comunitárias (DOC)
O DOC atua em três frentes: gestão 
da Sala do Empreendedor, organização 
da Feira de Agricultores Familiares e 
gestão do Programa de Aquisição de 
Alimentos no município. O DOC dialoga 
com produtores individuais, mas sua 
interlocução e apoio são realizados, 
sobretudo, com as associações 
comunitárias.

Número de Associações
organizadas no Careiro: 
aproximadamente 40.

Número de mulheres
presidentes de associações: 
aproximadamente 15.

Cobertura da atenção  
Básica de Saúde: 
100%

Cobertura de ACS: 100%

Número de Unidades
Básicas de Saúde: 
14

Êxodo rural:
Do total da população do Careiro, 
71% viviam na zona rural, 
segundo censo de 2010. No entanto, 
a população urbana vem crescendo 
significativamente e mais do que 
dobrou nos últimos 20 anos. 

Presença da Universidade Estadual
do Amazonas (UEA) em Careiro:
A UEA oferta cursos na modalidade 
ensino mediado por tecnologia. Não há 
uma lista fixa de cursos ofertados. Os 
comunitários demandam a oferta de 
cursos voltados às ciências da terra 
como uma alternativa de possibilitar 
o acesso à assistência técnica e a 
permanência dos jovens no campo.

MAIS
SOBRE

CAREIRO

Fonte: IDESAM (2018) e E-GESTOR AB
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Igapó-Açu: Quem Cuida das 
Comunidades da BR-319?

Um conjunto de comunidades forma o ter-
ritório de atuação Igapó-Açu: São Sebastião de 
Igapó-Açu, Antônio da Farinha, Jacaretinga, 
Rio Novo e Tupana. Localizadas ao lado da ro-
dovia, são conhecidas como as comunidades 
da BR-319. Tupana é a única ao lado de um tre-
cho pavimentado – de um total de 198 km.

A presença do Estado é frágil por causa da 
distância que existe entre as comunidades e 

as sedes dos municípios. Não é incomum es-
sas localidades serem atendidas por prefei-
turas diferentes. Careiro é o município que 
as comunidades mais acessam. Rio Novo e 
Antônio da Farinha não têm nenhum serviço 
público dentro do próprio território.

Antônio da Farinha é o nome do lugar, mas 
também da liderança local, que mora ao lado 
de dois familiares. O baixo número de pesso-
as dificulta o acesso à saúde e à educação. 

Jacaretinga tem um número maior de fa-
mílias. A comunidade tem a professora, Dona 

IGAPÓ-AÇU
Elementos do Mapa

Cidades, distritos  
e comunidades

Rios, Lagos e 
lagoas

Estradas e Rodovias

Unidades de 
Conservação

Assentamentos

- Ocupação desordenada
- Conflitos fundiários e grilagem de terras
- Desmatamento florestal
- Aumento de violência, prostituição e 
tráfico de drogas

5 comunidades, totalizando 55 famílias, entre 
assentamentos, comunidades rurais e da Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável (RDS)

PÚBLICO-ALVO:

Tupana, Antônio da Farinha, RDS Igapó-
Açu, Jacaretinga, Rio Novo

COMUNIDADES:

Comércio e serviços locais, agricultura familiar de 
subsistência

PRINCIPAIS ATIVIDADES PRODUTIVAS:

- Potencial de ecoturismo de base comunitária
- Proximidade da BR para profissionalização dos 
serviços, comércio local e produção agrícola
- Proximidade da BR para acesso a serviços 
públicos
- Proteção territorial pela existência da unidade de 
conservação

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES:

PRINCIPAIS RISCOS:
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Cícera, e a microscopista Dona Sandra. Uma 
sala de aula chegou ao local no início de 2021. 
Após cinco anos realizando o exame diagnós-
tico de malária, Sandra, agente voluntária de 
saúde, desistiu porque nenhum município 
resolveu pagar pelo serviço.

Rio Novo é a comunidade que mais sofre 
com a flutuação do número de famílias no 
período de chuvas, quando a BR fica com con-
dições muito ruins de tráfego. São 15 famílias 
residentes, mas apenas 5 permaneceram no 
inverno de 2020. As palavras de Seu Paulo, mo-
rador de Rio Novo, revelam um problema crô-
nico na região,  a constância da malária. “Qua-
se todo ano a gente sofre com ela [...], quando 
começam as primeiras chuvas é a época que 
ela aparece, ela fica praticamente o inverno 
quase todo aqui e a gente sempre batendo na 
tecla, pedindo uma pessoa pra vir aqui fazer 
uma fumaça”. Para o diagnóstico da doença, os 
moradores dependem do deslocamento de um 
microscopista que mora em Igapó-Açu.  

A área do Tupana abrange quatro municí-
pios: Careiro, Beruri, Borba e Manaquiri. O 
acesso mais fácil é para Careiro, mas a prefei-
tura de Manaquiri é a responsável pelo lugar. 
Os moradores reivindicam que a prefeitura 
de Careiro, que já oferece o ensino médio, as-
suma a responsabilidade da escola de ensino 
fundamental. Hoje, há um transporte escolar 
público que leva os alunos do Tupana até a ci-
dade, mas nem sempre foi assim. 

Rayane é uma das jovens que não conse-
guiram estudar na comunidade e, por isso, 
teve que sair no ano passado. Nenhuma das 
comunidades do território possui ensino 
médio. No geral, os jovens de todas elas vão 
para Careiro ou Manaus.

Dona Nazaré é uma das moradoras que de-
seja mudança. “Tinha muita vontade que isso 
aqui virasse Castanho de novo, porque se nós 
quisermos vender um produto é no Castanho, 
se a gente quiser comprar é no Castanho.” A 
comunidade sofre com um processo de esva-
ziamento e a própria Dona Nazaré deseja sair 
do Tupana. O motivo vai além da falta de diá-
logo com o poder público. O avanço do tráfico 
de drogas, após a repavimentação da BR-319 e 
da proximidade com o Careiro, também pesa, 
segundo os moradores.

Antônio da Farinha:
3 famílias

Jacaretinga:
9 famílias

São Sebastião do 
Igapó-Açu:
75 famílias

Rio Novo:
3 famílias

Tupana:
35 famílias

SANDRA
História de vida

Ela mora em Jacaretinga 
desde o final dos anos 
70. Seus pais, alagoanos, 
estavam no Paraná 
quando resolveram ir para 
região, no período em que 
a BR-319 estava recém-
pavimentada. A comunidade 
nunca teve escola. Ela e a 
família passaram períodos 
em Porto Velho e Careiro 
para estudar. Anos depois, 
passou novamente por 
isso com os filhos. Sandra 
é microscopista e poderia 
auxiliar a comunidade. 
Trabalhou cinco anos 
como voluntária. Voltaria 
a trabalhar se algum 
município contribuísse 
com o salário. “Nem relógio 
trabalha de graça.”
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Quadro 1 - Informações gerais sobre as comunidades
Comunidade Comércio/

Pousada/
Restaurante

Associação
Comunitária

Acesso à comunicação Outras informações

São Sebastião  
de Igapó-Açu

4 comércios/

restaurante e 
3 pousadas

Ativa 6 pontos de internet 
particular, Wifi público, 1 

orelhão e 1 rádio

4 igrejas e 1 poço 
artesiano

Acesso à energia 
elétrica

Tupana 1 comércio e 
1 pousada  

Inativa 2 pontos de Internet 
particular com valor para 

acesso

1 igreja e

1 poço artesiano

Acesso à energia 
elétrica

Jacaretinga 1 pousada e 3 
restaurantes

Inativa 2 pontos de Internet 
particular com valor para 

acesso

Rádio com funciona-
mento precário

1 igreja

Sem acesso  
à energia elétrica

Rio Novo 2 restauran-
tes

Inativa 1 ponto de Internet 
particular com valor para 

acesso

Sem acesso  
à energia elétrica

Antônio  
da Farinha

1 comércio Inativa 1 ponto de Internet 
particular com valor para 

acesso

Acesso à energia 
elétrica

Quadro 2 – Sobreposição de responsabilidades municipais nas comunidades
Comunidade Município a 

qual pertence
Área de política pública

Educação Saúde Assistência Social

São Sebastião 
do Igapó-Açu

Manicoré Manicoré mantem a 
escola e professores. 
Borba mantém um 
professor

Manicoré mantém 
o microscopista. 
Borba mantém o 
Agente Comunitário 
de Saúde (ACS)

Careiro oferta ati-
vidades, mas sem 
frequência

Tupana Manaquiri é 
o município 
responsável por 
Tupana, mas a 
área da comu-
nidade alcança 
outros três:

Borba, Beruri e 
Manaquiri 

Manaquiri oferta 
ensino fundamental. 
Careiro oferta ensino 
médio

Manaquiri mantem 
ACS e microsco-
pista

Manaquiri oferta 
atividades, mas 
sem frequência

Jacaretinga Manicoré Manicoré mantém 
um anexo da escola 
de Igapó desde o 
início de 2019

Está em negociação 
com o município de 
Manicoré a oferta de 
um ACS

Não há nenhuma 
atividade

Rio Novo Manicoré Não há nenhuma

atividade frequente

Não há nenhuma

atividade frequente

Não há nenhuma 
atividade

Antônio da 
Farinha

Beruri Borba e Careiro con-
tribuíram, no passa-
do, com a manuten-
ção de uma sala de 
aula

Não há nenhuma 
atividade frequente

Não há nenhuma 
atividade 
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Número de servidores 
e espaços públicos nas 
comunidades

Antônio da Farinha:
Não tem servidores nem 
espaços públicos.

Jararetinga:
1 professora. 1 sala de 
aula.

São Sebastião do Igapó-
Açu:
Total de 7 servidores, 
sendo 4 professores e  
1 auxiliar de serviço da 
escola, 1 microscopista e 
1 ACS. 

Possui 1 escola. 1 centro 
de convivência.
1 posto de saúde em 
construção.

Rio Novo:
Não tem servidores nem 
espaços públicos.

Tupana:
Total de 6, sendo 1 ACSe 
1 microscopista e mais 5 
professores.

Possui 1 quadra de futsal 
e 1 escola.

RAYANE 
História de vida

A jovem nasceu na 
comunidade Tupana. 
Sempre trabalhou 
na agricultura com 
a família. Terminou o 
ensino fundamental na 
comunidade e depois 
mudou-se para Careiro 
para concluir o ensino 
médio. Formou-se técnica 
de agropecuária pelo 
Ifam, mas sua paixão é 
pelo trabalho dos seus 
pais, a agricultura. Hoje é 
técnica do Idam. Conseguiu 
melhorar a qualidade de 
vida da família. O pai 
trocou o cultivo de cultura 
de ciclos longos pelo plantio 
de graviola e acerola. 
Segundo Rayane, dá menos 
trabalho do que todo ano 
derrubar roçado e queimar.

São Sebastião do Igapó-Açu é a comunida-
de que tem o maior acesso a políticas públi-
cas. Na escola, o ensino vai até o 9º ano. Os 
moradores têm microscopista e agente co-
munitário à disposição. Além disso, um pos-
to de saúde está em construção. 

A presença de uma associação comuni-

tária ativa também faz a diferença na com-
paração com as outras localidades. Igapó, 
entretanto, também sofre com o avanço da 
violência e do tráfico de drogas. Em um caso 
recente, um morador teve a casa invadida 
por membros de facções criminosas.
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BR, Unidades de Conservação e 
Assentamento Agroextrativista

A pavimentação da BR-319 na década de 
1970 atraiu muitos moradores para a região. 
Migrantes de outros lugares do Amazonas e 
da região Norte, além de pessoas vindas do 
Nordeste e do Sul do Brasil chegaram para 
trabalhar na obra. Muitos dos habitantes 
atuais nasceram nas próprias comunidades. 

A rodovia ficou sem nenhuma manutenção 
entre 1998 e 2014. As comunidades ficaram 
isoladas e com dificuldades de terem acesso 
a políticas públicas, como lembra Seu Paulo: 
“Isolados totalmente, andava de bicicleta ou 
às vezes a pé. O mato forrou a estrada inteira 
[...] o resto o cipoal cobriu tudo.” 

Tanto antes quanto agora a agricultura de 
subsistência está presente. Tupana chegou a 
ser um dos maiores produtores de abacaxi 
do Amazonas antes de a BR-319 ficar sem ma-
nutenção e provocar a perda de toda a pro-
dução, como também ocorreu no Careiro. 

Após a retomada da rodovia, os pequenos 
comércios e serviços locais, além dos postos 
de trabalho criados pela empresa que faz a 
manutenção da via, tornaram-se as princi-
pais fontes de renda das comunidades.

Rio Novo e Igapó-Açu são paradas dos ôni-
bus e caminhões que circulam pela BR-319. 
Em Rio Novo há um restaurante e Seu Paulo 
sonha em construir uma pousada. A estrutu-
ra em Igapó-Açu voltada ao turismo é mais 
avançada. Um dos pontos mais conhecidos é 
o restaurante da Dona Mocinha.

As mudanças na BR-319 trouxeram e tra-
zem transformações para as comunidades. 
Assim como a criação de Unidades de Con-
servação (UC). A Reserva de Desenvolvimen-
to Sustentável (RDS) Igapó-Açu é de 2009, 
enquanto a RDS Rio Amapá, de 2005.

Os comunitários avaliam como positiva a 
criação das UCs: “Para mim foi muito bom 
entrar nessa batalha da reserva, porque [...] 
com a chegada dela as pessoas passaram a 
respeitar mais a gente, respeitar mais nosso 
lugar. Nós tivemos mais autoridade, vieram 
vários cursos, muita coisa a gente aprendeu”, 
afirma Dona Dora. O Seu Paulo está à espe-

ra da inclusão da comunidade Rio Novo no 
plano de gestão da RDS Rio Amapá, mesmo 
desejo da Dona Sandra. Para eles, com isso, 
haverá mais proteção contra invasões. A co-
munidade também reivindica uma presença 
mais frequente dos gestores das UCs.

Apesar de duas comunidades do territó-
rio pertencerem ao Projeto de Assentamen-
to Agroextrativista (PAE) Tupana Igapó-Açu, 
não há atuação do Incra ou do Idam na re-
gião, assim como nos outros territórios.

Mulheres que movimentam 
as comunidades da BR-319

A agricultora, a professora, a parteira, a 
agente de saúde, a artesã, a liderança comuni-
tária, a comerciante, a principal responsável 
pela casa e pelos filhos. Esses são muitos dos 
papéis que as mulheres assumem nas comu-
nidades da BR-319. Na contramão, as oportu-
nidades, os espaços, os incentivos e a proteção 
em situações de violação dos direitos ainda 
são poucos. Essas mulheres lidaram e lidam 
com os desafios de viver em comunidades que 
passaram os últimos anos isoladas e que ainda 
continuam com baixa presença do Estado. 

Outro ponto em comum entre elas é que 
são mulheres que gostam da tranquilidade 
da vida no campo e da relação próxima com 
a fartura da floresta. Duas dessas mulheres 
são Dona Maria do Saião e Dona Terezinha: 
“Eu não gosto da cidade, eu gosto do interior. 
Aqui é que eu vivo, aqui eu respiro ar puro”.

Fernanda também escolheu viver no inte-
rior. Cresceu em Manaus, mas se mudou com 
sua família para o Tupana. É artesã desde os 9 
anos de idade e consegue vender seus produtos 
com a ajuda das irmãs que moram em Manaus. 
No entanto, reivindica mais ações para melho-
rar a renda das mulheres nos territórios.  

A presença do jovem no campo em 
São Sebastião do Igapó-Açu

A trajetória da Comunidade São Sebastião 
do Igapó-Açu nos ensina que há uma relação 



37

DONA 
MOCINHA
História de vida

Nilda dos Santos, mais 
conhecida como Dona 
Mocinha, é presidente da 
Associação Comunitária da 
Comunidade São Sebastião 
do Igapó-Açu, onde mora há 
40 anos. Chegou no período 
em que a BR-319 ainda 
estava pavimentada. 
Na fase em que a estrada 
estava sem manutenção, 
segundo ela, o percurso 
até o Careiro demorava 
dois dias de barco. Dona 
Mocinha sempre trabalhou 
com restaurante e pousada. 
Acompanhou as 
transformações de 
Igapó e se orgulha de 
ter contribuído com a 
associação da comunidade. 
Segundo ela, a retomada 
da manutenção da BR-319 
facilitou alguns avanços, 
como a construção 
da escola, o acesso à 
internet,  e a presença 
da microscopista e do 
agente de saúde. Um outro 
fator muito importante 
foi a parceria entre a 
comunidade e a Casa do 
Rio, que ajudou na escola 
de Igapó-Açu e no posto de 
saúde ainda em construção.

entre o avanço da infraestrutura nas comuni-
dades e a diminuição do êxodo da juventude 
rural. Thiago Cavalli, fundador da ONG Casa 
do Rio, sintetiza esse aprendizado: “É inte-
ressante ver a experiência do Igapó. Quando 
chegaram luz e internet, os jovens voltaram. 
É uma questão de investimento atrelada à 
infraestrutura. A escola rural, sem isso, não 
consegue construir uma comunidade de 
aprendizagem, que seria um processo muito 
rico na formação de crianças e jovens para 
eles verem as oportunidades de seus lugares”.

Hoje existe acesso à internet, poço artesiano, 
energia elétrica e escola. Boa parte dessas con-
quistas foram alcançadas com apoio de jovens 
lideranças da comunidade. Jovens que tiveram 
a oportunidade de participar do Projeto Tupi-
gá, coordenado pela Casa do Rio3.

Floiran participou do Tupigá em Igapó-
-Açu e hoje é professor na comunidade. Fer-
nanda, outra jovem liderança, partilha: “O 
Tupigá foi um meio de transformação da 
juventude e possibilitou aos jovens fazer cur-
sos de lideranças e depois buscarem melho-
rias para a comunidade.”

              

        

“Antigamente a gente saía do Iga-
pó-Açu às 6h e a pessoa não sa-
bia que horas chegava no Careiro 
Castanho porque a estrada estava 
muito ruim, muito atoleiro. Nós fo-
mos abandonados por todos.”

Floiran

        

“A alimentação, cultura, a gente tem 
aqui, o negócio é educação e saúde, 
porque nós não temos uma escola 
de qualidade, adequada para aten-
der as crianças. Nós não temos aju-
da de governo algum.”

Fernanda

3 IDESAM (2020)
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DONA DORA
História de vida

Chegou na comunidade 
Igapó-Açu em 1983. Hoje, 
é a agente de saúde da 
comunidade, mas tem 28 
anos de experiência como 
pescadora. Quando a 
comunidade ficou isolada, 
seus pais foram embora 
e ela ficou com os filhos. 
Como muitas mães das 
comunidades da BR-319, teve 
que mudar para o Careiro 
para as crianças estudarem.

FLOIRAN
História de vida

Com 22 anos, ele é o professor 
da comunidade Igapó-Açu. 
Antes da docência, trabalhou 
como agricultor e pescador. 
Em boa parte da vida, a BR-
319 não estava trafegável. 
Estudou até o 9º ano na 
comunidade. Com apoio da 
mãe, mudou para o Careiro 
e concluiu o ensino médio 
em 2018. Em 2019, iniciou a 
faculdade e virou pai. Hoje 
mora com a família em Igapó-
Açu. “Sou morador daqui com 
muito orgulho.”

Ordenamento territorial:

RDS Igapó-Açu: 
Contempla as 
comunidades de  
São Sebastião de  
Igapó-Açu e Jacaretinga.

RDS Rio Amapá:
Contempla a comunidade 
Rio Novo. Mas a 
comunidade ainda está 
em processo de inclusão 
no plano de gestão da 
RDS.

PAE Tupana Igapó-Açu:
Contempla as 
comunidades Antônio da 
Farinha e Tupana.

Principais atividades 
produtivas do território 
Igapó-Açu:
Comércio, serviços locais, 
manutenção da BR-319 
e agricultura familiar de 
subsistência.
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DONA  
MARIA  
DO SAIÃO
História de vida

Maria de Jesus, conhecida 
como Dona Maria do Saião, 
nasceu em Alagoas, mas 
morou em Curitiba antes de 
se mudar para Jacaretinga. 
Viu o esvaziamento da 
comunidade com a BR-319 
sem manutenção. Trabalhou 
sempre como agricultora, 
mas sem assistência técnica 
e escoamento da produção, 
vendia doce e colorau para 
manter uma renda. Há 10 
anos cuida de uma pequena 
pousada na comunidade.

DONA  
TEREZINHA
História de vida

Dona Terezinha é a parteira 
de Igapó-Açu. Mora há 
35 anos na comunidade. 
Conduziu o parto da maioria 
dos jovens de Igapó, e ainda 
parteja. Chegou quando a 
BR-319 estava pavimentada. 
Antes de se fixar, trabalhou 
como cozinheira em Manaus, 
mas não gosta da agitação 
da cidade. Ela prefere a 
tranquilidade e a fartura 
do interior. 

Barco produzido 
por morador da 
Comunidade de 

Igapó-Açu
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Diversidade de identidades e a 
partilha do comum

Manicoré é um município localizado no 
Sul do Amazonas, às margens do Rio Madei-

ra e distante 390 km de Manaus. O acesso ao 
município se dá principalmente por meio 
fluvial, mas o território possui conexão com 
a BR-319 por meio da rodovia não pavimen-
tada AM-364, mais conhecida como Ramal da 
Democracia. O território também dispõe de 

MANICORÉ

45 comunidades, 
totalizando 920 
famílias, dentre 
Projetos de 
Assentamento, 
Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável, Reserva 
Extrativista e Terra 
Indígena

RDS Amapá (Água Azul, Boa Esperança, 
Santa Maria, Urucury, Pandegal, 
Democracia, Jatuarana, Santa Eva, Vista 
Alegre, Terra Preta e Aldeia Camaiauá), 
PAE Jenipapo (Braço Grande, Bracinho, 
Repartimento I, Repartimento II, São 
José do Miriti, Santa Maria do Poção, 
Matupirizinho), Aldeias Indígenas da TI 
Lago do Capanã (Traíra, Monte Claro, São 
Carlos, Guariba II, Bom Que Dói, Palmeira, 
Igarapé Grande), PAE Matupiri – entorno da 
Resex Capanã Grande (São José do Cumã, 
São Sebastião do Cumã), Resex Lago do 
Capanã (Jutaí, São Raimundo, Ponta do 
Campo, Santa Civita, Nossa Senhora de 
Fátima), Comunidade do Rio Manicoré 
(Maloca, Vera Cruz, Boa Fé, Três Estrelas, 
Paraíso, São Pedro Cardoso, Terra Preta, 
Mocambo, Esperança, Estirão, Bom Fim, 
Santa Rita de Cássia, Barro Alto/Parintintin, 
Lago dos Remédios e Lago do Maranhoto)

Extrativismo vegetal e mineral, 
agricultura familiar para 
abastecimento da região

•  Fortalecimento da atividade 
agroextrativista com ênfase na 
oportunidade de beneficiamento e 
venda da produção;     

•  Eliminação de atravessadores e mais 
agilidade no transporte  e escoamento 
da produção de menor custo;  

•  Absorção de profissionais de assistência 
técnica rural e florestal e egressos da 
agroecologia Fortalecimento do turismo 
de base comunitária com ênfase nas 
vocações turísticas locais         

•  Proteção territorial por meio da criação 
e gestão de áreas protegidas  e 
assentamentos    

•  Reconhecimento dos produtos da 
sociobiodiversidade pelas politicas 
públicas;

Conflito fundiário e 
grilagem de terra;                                                                                                                        
Desmatamento 
florestal;                                                                                                                                       
                          
Ocupação 
desordenada;                                                                                                                                     
                            
Aumento da 
violência, 
prostituição, 
alcoolismo, tráfico 
de drogas;                                                                                         
Impactos 
socioambientais 
decorrentes do 
garimpo.

Elementos do Mapa

Polos 
Regionais

Rios, Lagos e 
lagoas

Terras 
Indigenas

Cidades, distritos  
e comunidades

Estradas e 
Rodovias

Unidades de 
Conservação

Assentamentos

COMUNIDADES:

PÚBLICO-ALVO

PRINCIPAIS ATIVIDADE PRODUTIVAS:

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES

PRINCIPAIS RISCOS
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População: 
aproximadamente 
56.583 habitantes em 
2020/ 9º município mais 
populoso do Amazonas.

Número de comunidades: 
212

Área territorial: 
48.315,023 km²/ 11º 
município do Amazonas 
em tamanho.

Tempo de deslocamento
à Manaus por meio fluvial:
dois dias de barco
e 12h de lancha.

8 terras indígenas
no território: 
Ariramba, Lago Capanã, 
Lago Jauari, Torá, 
Tenharim Marmelos, 
Sepoti, Rio Manicoré, 
Pinatuba. 

Aldeia Camaiauá:
o povo Camaiauá se 
reconhece indígena,
mas não possui terra 
demarcada.

Fonte: FUNAI, 2020

DONA  
NELMA
História de vida

Nascida na comunidade 
Jatuarana. Trabalha na 
agricultura com o marido,
mas sua jornada começa 
mais cedo e termina mais 
tarde. Deixa o café pronto 
antes da roça e no final 
do dia cuida da casa e dos 
filhos. Segundo ela, todos 
contribuem de alguma forma 
na comunidade: dando 
aulas, na liderança social ou 
auxiliando na igreja. 

SEU MANOEL
História de vida

Nascido na Comunidade 
de Fátima, localizada na 
Resex Lago do Capanã 
Grande. Desde muito jovem 
atua como líder. Começou 
como catequista. Em 
2003, tornou-se líder da 
Associação Comunitária de 
Fátima e agente ambiental 
voluntário, por meio do 
Ibama. No ano seguinte, 
tornou-se presidente da 
Associação dos Moradores 
das Comunidades da 
Resex. Seu Manoel auxiliou 
pesquisadores do Inpa 
como piloto de lancha; 
fez parcerias com o CNS 
a partir da associação 
comunitária; participou 
de formação do IEB e hoje 
apoia a atuação do ICMBio 
na Resex Lago no Capanã.

um pequeno aeroporto, no entanto, o valor 
das passagens aéreas é pouco acessível para a 
maioria dos moradores.

Apesar do crescimento da população ur-
bana de Manicoré nos últimos anos, a maior 
parte dos moradores ainda está nas zonas 
rurais, acessadas, em sua maioria, pelos rios. 
A comunidade é uma organização política e 
social importante para o território. Boa par-
te dos moradores nasceu onde mora ou em 
áreas próximas.
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O encontro de pessoas com diferentes per-
fis ocorre nas comunidades. São principal-
mente extrativistas, agricultores, assentados 
rurais, ribeirinhos ou pescadores. Na práti-
ca, diz Dona Nelma, da comunidade Jatuara-
ma, são identidades que se misturam. 

A presença de diferentes etnias indígenas 
em Manicoré aparece no hábito dos mora-
dores locais. A identidade das comunidades 
é construída em torno do que partilham em 
comum: o rio, o lago, o castanhal. O casamen-
to entre pessoas de comunidades diferentes, 
segundo Dona Nelma, é o que mais gera mi-
gração local. “Sempre foi a questão da igreja, 
na agricultura, nas festas, tudo isso influen-
cia. As pessoas vão lá, namoram, e acabam 
ficando na comunidade”.

Quanto mais longe da área urbana, maior 
é a reciprocidade entre famílias. Os comu-
nitários promovem mutirões para limpar a 
sede da comunidade, caminhos de passagem 
e caminhos de castanhal. Ou como falam no 
dia a dia, fazem “ajuri”. 

Em outras comunidades, os mutirões já 
não são mais tão frequentes. Dona Zuleide, 
moradora de Água Azul, lembra com sau-
dade: “Aí vinha esse monte de gente, eles 
me ajudavam a terminar aquele monte de 
trabalho. Aí eu ficava só pagando a diária 
aos outros que tinham me ajudado. Agora é 
mais difícil fazer isso”. 

Atividades produtivas e as mudanças 
provocadas pelo garimpo

Nas comunidades rurais, a agricultura fami-
liar, a pesca e o extrativismo são as atividades 
produtivas do território. A autonomia no tra-
balho é muito valorizada pelos moradores.

A mandioca, a banana e a melancia são as 
principais culturas trabalhadas. Boa parte 
da pesca de Manicoré abastece o mercado 
de Manaus. O açaí, o cupuaçu, a borracha, 
o cacau e a castanha são os principais pro-
dutos extrativistas, mas nem sempre foram 
comercializados. Essa é uma mudança rela-
tivamente recente no território, como expli-
ca Seu Manoel: “Antes, atividade mesmo era 

roça, borracha, castanha. Aí tinha um açaí, 
mas nem se falava, né? Era só para alimen-
to mesmo. Hoje já entra açaí, né?” Quanto 
mais distante da sede de Manicoré, maior a 
dificuldade de escoar a produção. Por isso, 
a agricultura e a pesca são mais para a sub-
sistência ou então geram produtos que serão 
vendidos por meio de atravessadores. 

Os comunitários sofrem com a ausência 
de assistência técnica. Manicoré possui um 
Idam local, mas, como ocorre no restante do 
Amazonas, o número de funcionários é pe-
queno para a demanda. 

Com todas as dificuldades para executar 
as atividades produtivas tradicionais do 
território, o garimpo aparece como uma 
alternativa atraente de renda. Os comuni-
tários executam o trabalho final, mas não 
são os efetivos condutores da atividade, ga-
nhando uma porcentagem a partir do vo-
lume extraído. 

A atividade atinge, por exemplo, as comu-
nidades que fazem parte do Lago do Capanã 
Grande, Pandegal e Água Azul, e vem alteran-
do a dinâmica de trabalho local. Dona Zulei-
de testemunha isso: “Aí quando já foi do ano 
passado para cá, todo mundo mudou para o 
garimpo. Então abandonou a roça, deixou 
a banana, a melancia. Tem algum pessoal lá 
que ainda trabalha na banana. Na farinha 
trabalhavam quase todos eles, agora estão só 
nas balsinhas de garimpo”.

Criança pescando 
com arco e flecha 

na Comunidade São 
José do Miriti, PAE 
Jenipapo, Manicoré
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Principais atividades 
produtivas de Manicoré: 
extrativismo, agricultura 
familiar, pesca, exploração 
da madeira, garimpo, 
pecuária, comércio e 
serviços na sede do 
município.

Arranjo institucional local 
voltado à produção rural: 
Secretaria municipal de 
Produção Rural, Idam 
Local, Conselho Nacional 
dos Seringueiros (CNS), 
cooperativas e organizações 
socioambientais. 

O extrativismo vegetal
cresceu 4,4 vezes em 10 
anos, arrecadando mais de 
R$12 milhões em 2014:
produtos oriundos da 
atividade madeireira, açaí, 
castanha-do-Brasil, 
óleos e lenha.

Fonte: IDAM, 2018

O avanço da atividade acarreta diversos 
problemas nas comunidades, como o au-
mento da prostituição, tráfico de drogas e 
aumento dos níveis de mercúrio nos rios. 
Mas os jovens vão ao garimpo motivados pela 
possibilidade de aumento de renda, explica 
um jovem garimpeiro da Resex do Lago do 
Capanã. A atividade e os impactos ambien-
tais que ela gera não são fiscalizados. 

 

Muitas instituições e a necessidade 
de avançar na governança local

Muitas comunidades enfrentam o desafio 
da ausência de apoios institucionais, sobretu-
do as de difícil acesso, como o PAE Jenipapo. 
Em época de seca o acesso é feito por uma ca-
minhada de várias horas pelo chamado Cami-
nho Grande de acesso ao Rio Madeira. O escoa-
mento da produção segue o mesmo fluxo.

A história de vida do Seu Manoel, da Co-
munidade Fátima, realça como as instituições 
operam no território4. Existem diferenças 
fundamentais entre essa comunidade e a do 
PAE Jenipapo. Fátima faz parte de uma reser-
va extrativista federal, o que significa apoio 
por parte do gestor da unidade. E também 
está inserida em um Projeto de Assentamento 
Agroextrativista construído pelo Incra.

Segundo Jolemia Chagas, articuladora da 
Reta no município, “onde há unidade de con-
servação, há uma situação melhor, pela articu-
lação entre gestores das unidades de conser-
vação e poder público”. Nos assentamentos, o 
problema é a falta de presença do Incra. “Não 
chegam informações nos territórios.”

O fortalecimento da governança entre as 
diferentes instituições do território, mesmo 
com a falta de recursos humanos, é algo im-
portante, afirma Jolemia. Para isso, os pro-
jetos precisam envolver os comunitários e 
buscar deixar legados reais nas localidades.

As associações comunitárias, de um modo 
geral, representam os moradores frente ao 
poder público e às demais organizações. Em 
Democracia, segundo João Wilson, a insti-

4 CASA DO RIO (2020)
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Expansão  
do garimpo:
Em 2013, aproximadamente 
100 balsas e mais de 200 
garimpeiros
realizavam a extração e 
venda de ouro próximo ao 
município, de forma ilegal.

Fonte: IDAM, 2018

RELATO  
DE UM  
JOVEM  
GARIMPEIRO:
Não há trabalho na 
comunidade que pague como 
o garimpo. O garimpeiro 
ganha mais do que um 
professor. Na balsa tem 
comida diferente, tem bebida, 
tem festa. 
Em compensação, não se 
usa nenhum material de 
proteção. Além disso, os 
longos períodos nas balsas 
de garimpo o deixam isolado 
da família. Ele compreende 
os malefícios do garimpo 
para o meio ambiente e para 
o corpo, mas a renda, maior 
até que a da agricultura, 
chama a atenção. Ele ajuda a 
custear o tratamento médico 
do pai que precisa ser feito 
na capital Manaus.

tuição sofre com diversas limitações, como 
endividamento, falta de assessoria para ela-
boração de projetos e ausência de um tecido 
social fortalecido. Apesar dos desafios, Dona 
Zuleide aprova a iniciativa: “A comunidade 
de Água Azul foi beneficiada com os projetos 
de motor de luz, de motor rabeta, do forno. 
Quando surgiu essa Associação começou a 
chegar as coisas na comunidade”.

Em Fátima, a implantação de energia solar 
veio por meio de parcerias feitas pela associa-
ção, mas outros benefícios práticos  também 
chegaram, segundo Seu Manoel. Entre eles, o 
auxílio jurídico. “Dentro da unidade dá para 
fazer o auxílio-maternidade”, explica o mo-
rador. Outro processo que ficou mais fácil 
é a obtenção de uma declaração para que o 
cidadão consiga o cadastro no Bolsa Família.  

 

Invisibilidade das mulheres

Nas comunidades rurais de Manicoré, assim 
como os homens, as mulheres também traba-
lham ativamente na agricultura, explica Dona 
Neuma. Soma-se a essa jornada no campo o 
trabalho doméstico e o cuidado dos filhos. 

Além dessa carga invisível de afazeres, as 
mulheres também não recebem apoio do po-
der público ou de organizações da sociedade 
civil em suas atividades. Não existe na região 
nenhum grupo, associação ou cooperativa ex-
clusiva de mulheres. 

Garimpo no 
Rio Madeira, 

Manicoré
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Algumas moradoras locais participam de asso-
ciações comunitárias. Mas segundo Silvia Helena, 
representante do CNS no município, os homens 
ainda formam o maior número de associados e 
assumem comumente os cargos de liderança.

Mesmo na área urbana de Manicoré não há 
articulação coletiva de mulheres. O município 
não dispõe de um Conselho Municipal de Mu-
lheres ou delegacia especializada. O Centro de 
Referência e Assistência Social (Cras) do terri-
tório atende mulheres em situação de risco e 
vulnerabilidade social, mas segundo a coorde-
nadora do Cras, o Centro só é capaz de atender 
denúncias espontâneas de violência ou casos 
identificados nas visitas às comunidades. Dada 
a invisibilidade da violência contra a mulher 
na sociedade e a incapacidade estrutural do 
Cras em atender todas as comunidades, há 
uma subnotificação de casos no território.

O Distrito Matupi e o aumento da 
exploração da madeira e da pecuária

Em 2017, Manicoré passou a fazer parte dos 
municípios amazônicos em que o combate ao 
desmatamento se tornou prioritário. O au-
mento expressivo da derrubada florestal nos 
últimos anos está associado à exploração de 
madeira e de pecuária no Distrito Santo Antô-
nio do Matupi, localizado no sul de Manicoré5.

5 ALGUMAS INSTITUIÇÕES: CONSELHO NACIONAL DOS 
SERINGUEIROS (CNS), INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDU-

JOÃO  
WILSON
História de vida

Comunidade de Democracia. 
Saiu para estudar e retornou 
como professor, em 1993, e 
lá leciona até hoje. Em 2001, 
tornou-se presidente da 
associação da comunidade, 
e, posteriormente, da 
Central das Associações 
Agroextrativistas de 
Democracia (CAAD), 
permanecendo no 
cargo até 2019. Em sua 
trajetória, ele destaca o 
papel das associações 
na transformação das 
comunidades, sobretudo 
em relação à organização 
coletiva necessária para 
o desenvolvimento das 
atividades produtivas e do 
diálogo com o poder público 
para atração de projetos.
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Os primeiros moradores do Matupi chega-
ram com a abertura da Transamazônica, em 
1970. Em 1975, o Incra criou o assentamento 
Santo Antônio do Matupi, atraindo migran-
tes, sobretudo do Sul do país. Hoje o distrito 
possui 12 mil habitantes e, nos últimos anos, a 
exploração da pecuária6 vem crescendo.

Outra região de Manicoré que pode se tor-
nar um vetor de desmatamento é AM-364 
(Ramal de Democracia), que liga a BR-319 ao 
Rio Madeira. Manicoré possui 57,8% de áreas 
protegidas e boa parte da rodovia faz limite 
com UCs. Contudo, a parte final da estrada, 
mais próxima ao rio, está dentro de áreas não 
destinadas e privadas. Nesse local, onde está 
a Comunidade Democracia, vem ocorrendo 
a abertura de diversos ramais7.  

Os moradores da região reivindicam a pa-
vimentação da AM-364 para o escoamento da 
produção. João Wilson, um dos moradores, 
deseja a pavimentação, mas pondera: “A aber-
tura da rodovia e do ramal da Democracia, 
em 2014 ou 2015, trouxe bastante expectativa 
para os comunitários, mas antes não tinha 
ameaça de segurança, era tudo tranquilo”. 

O êxodo rural de jovens e idosos 

As comunidades rurais de Manicoré, so-
bretudo as mais distantes da sede, enfren-
tam desafios de acesso a políticas públicas. 
A educação é a área que conta com maior ca-
pilaridade no território. Ainda assim, trans-
porte escolar é uma dificuldade. O secretá-
rio de Educação de Manicoré afirma que o 
governo municipal, por causa dos altos cus-
tos da logística, só consegue atender 75% da 
demanda por transporte escolar no municí-
pio. Segundo a população, faltam professo-
res e mais pontos de ensino. Mas Dona Nira 
tem motivos para se alegrar com a chegada 
da escola a São José do Miriti. Afinal, um dos 
professores é o filho dela.

CAÇÃO DO BRASIL (IEB), FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL 
(FAS), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS (UEA), ORGAN-
IZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS TORÁ, TENHARIM, APURINÃ, 
MURA, PARINTINTIM E PIRAHÃ (OPITTAMPP) CENTRAL DAS 
ASSOCIAÇÕES AGROEXTRATIVISTAS DE DEMOCRACIA (CAAD) 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVER-
SIDADE (ICMBIO).
6 IDESAM (2018)
7 OECO (2020)

Cobertura da
atenção Básica:
74,26%

Cobertura
de ACS:
100%

Número de UBSF:
1

Fonte: E-GESTOR AB.

DONA NIRA
História de vida

Nascida na comunidade 
de São José do Miriti onde 
permanece até hoje. Foi lá 
que conheceu o marido e 
teve quatro filhos. Sempre 
trabalhou como agricultora e 
é presidente da Associação da 
comunidade. Trabalhou muito 
para os filhos estudarem. Na 
época não havia nenhuma 
escola na comunidade. Um 
dos filhos, Ricardo, foi morar 
com o padrinho na sede de 
Manicoré e conseguiu finalizar 
os estudos. Uma das maiores 
alegrias de Dona Nira é ver 
o filho voltar para São José 
do Miriti como professor da 
escola da comunidade.
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A experiência de biojoias, em 
Jatuarana:
É um exemplo de iniciativa 
que mobiliza mulheres das 
comunidades rurais do território, 
mas não possui a assistência 
técnica e financeira necessária 
para a organização do trabalho e 
inserção no mercado. A Biojatur 
consiste na fabricação de biojoias 
por mulheres da comunidade de 
Jatuarana. As mulheres coletam 
e compartilham sementes da 
Floresta, matéria-prima para a 
fabricação das biojoias.

O trabalho com medicinas da 
Floresta:
Nas comunidades as mulheres 
também atuam como as 
responsáveis por manter os 
conhecimentos sobre a medicina 
natural. No entanto, esse 
conhecimento não é valorizado 
ou visto como um trabalho, mas 
sim como um serviço acessório. 
Aqui, há possibilidade de trocas 
de aprendizados entre Careiro e 
Manicoré.

Lago do Matupiri, 
Comunidade São 

José do Miriti, 
PAE Jenipapo, 

Manicoré
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A situação é delicada principalmente no 
ensino médio. A política estadual de educa-
ção é mediada pela tecnologia, mas ela não 
atinge a todos de forma irrestrita. Por esse 
motivo, muitos jovens, como o filho da Dona 
Nira, tiveram que sair para estudar na sede 
de Manicoré. A falta de trabalho e as condi-
ções precárias de infraestrutura de comu-
nicação muitas vezes impedem a volta dos 
jovens para as comunidades rurais. Vários 
locais nem sequer possuem telefone rural.

Se os jovens vão em busca de educação, os 
idosos perseguem o acesso à saúde. As comu-
nidades de Manicoré não possuem uma co-
bertura completa dos serviços de atenção bá-
sica de saúde. Existem agentes comunitários 
nas áreas rurais, mas falta material básico de 
trabalho. A pressão sobre a infraestrutura de 
educação e saúde tende a aumentar com a re-
pavimentação da BR-319.

        

 “Esse lugar, o território, ele repre-
senta um modo de vida. A gente 
se sente feliz ali. A gente está den-
tro de uma floresta respirando um 
ar puro, tem a floresta para tirar a 
madeira para construir um abrigo, 
construir a canoa, o remo. E para ti-
rar um peixe saudável, que não pas-
sa no freezer, pelo gelo. Isso aí faz 
bem para gente, é isso.”

Seu Manoel

 

        

“A comunidade de Democracia já 
foi afetada diretamente pela BR-
319, mesmo não estando às mar-
gens da rodovia.”

João Wilson

Desmatamento:
Aumentou 46% de 2005 a 
2016.

A extração legal de 
madeira:
Aumentou 1.164% de 
2005 a 2016.

Rebanho bovino:
Em 11 anos, cresceu 7,4 
vezes, saltando para 
95.100 cabeças
de gado.

Ordenamento territorial:
Manicoré possui 57,8% 
(2.793.300 ha) em 
áreas protegidas e 
assentamentos.

Número de UCs: 
11, corresponde a 35% das 
áreas protegidas.

Número de 
assentamentos: 
10, corresponde a 6% das 
áreas protegidas.

Fonte: IDESAM, 2018

Rio Manicoré
Após a 1a rodada de 
oficinas, 16 comunidades 
ao longo do rio Manicoré 
foram engajadas no 
processo de construção 
da ADT com foco em 
mobilização para a 
criação de uma RDS em 
seu território, que hoje é 
uma gleba do estado.
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Seringueiro na 
Comunidade São 

José do Miriti, 
PAE Jenipapo, 

Manicoré
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Realidade: de vila a cidade?

Realidade é um Distrito do município de 
Humaitá, no Sul do Amazonas, localizado a 
100 km da sede da cidade, às margens da BR-
319 e próximo aos limites dos municípios de 
Tapauá e Manicoré, região de forte pressão 

pela exploração dos recursos naturais8. 

Dona Iraci, uma das primeiras moradoras 
do território, diz que o Distrito surgiu com três 
moradores, em 1972. No entanto, ela se refere à 
organização que hoje tem características mais 
“urbanas” e está estruturada em torno do eixo 

8 IDESAM (2018)

REALIDADE
Elementos 
do Mapa

Cidades, distritos  
e comunidades

Rios, Lagos 
e lagoas

Estradas e 
Rodovias

Unidades de 
Conservação

Terras 
Indígenas

Distrito de Realidade: 1.123 famílias

Atividade madeira e agricultura familiar de 
subsistência

- Fortalecimento da agricultura familiar para 
abastecimento da região
- Manejo florestal madeireiro sustentável
- Proximidade da BR para profissionalização dos 
serviços e comércio local

- Ocupação desordenada
- Conflitos fundiários e grilagem de terras
- Desmatamento florestal
- Aumento de violência e tráfico de drogas

PÚBLICO-ALVO:

PRINCIPAIS ATIVIDADES PRODUTIVAS:

PRINCIPAIS RISCOS:

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES:
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População:
Por volta de 7 mil habitantes.

Número de famílias: 
1.123.

Localização:
aproximadamente no
km 570 da BR-319.

DONA IRACI
História de vida

Chegou ao território antes 
da abertura da BR. Ainda era 
mata fechada de seringal 
e castanhal. A moradora 
mais antiga de Realidade foi 
levada pelo companheiro, 
já falecido. Na região, havia 
apenas a família dela e dois 
vizinhos distantes. Perto do 
rio Ipixuna, ela lembra, já havia 
movimentação de pessoas. 
Dona Iraci acompanhou 
a chegada do canteiro de 
obra da Empresa Gutierrez, 
responsável pela construção 
da rodovia, e considera a 
abertura da Floresta uma das 
coisas mais impressionantes 
que viu na vida.

da rodovia. Anteriormente, os rios Madeira e 
Ipixuna  já atraíam fluxos de pessoas. 

Com a abertura da BR-319, Realidade pas-
sou a receber migrantes, mas sofreu com o 
esvaziamento populacional no período em 
que a rodovia ficou intrafegável, como ocor-
reu com outros territórios.

Com o retorno da manutenção da estrada, 
em 2013, a migração também voltou. Realidade 
é um lugar jovem, mas representa um processo 
de ocupação antigo na Amazônia. Nas palavras 
da Pastora Márcia, o “lugar representa um reco-
meço, a esperança de uma vida melhor”.  

A facilidade de acesso à terra é o que mais 
atrai as pessoas. O perfil dos moradores é 
formado por amazonenses, mas, sobretudo, 
pelos rondonienses ou por pessoas que mi-
graram do Sul do país ao Centro Oeste, espe-
cialmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  
É gente envolvida no processo de expansão 
da fronteira agropecuária.

A expansão do território foi acelerada, mo-
vida por um movimento ativo dos próprios 
moradores. Dona Luciene fala desse processo: 
“As ruas abertas são as pessoas que vão fazendo 
com seus próprios maquinários, o povo vai se 
ajudando e vai abrindo rua e limpando”. Esse 
movimento, com apoio da prefeitura e da Câ-
mara de Humaitá, culminou na aprovação da 
Lei Municipal n. 818, de 27 de março de 2019, 
que elevou Realidade a Distrito. Atualmente, 
alguns moradores já passaram a chamar o ter-
ritório de cidade, sendo este o objetivo deles 
para um futuro próximo.

A expansão da atividade madeireira a 
partir da reabertura da BR-319

A melhoria na estrada mudou não só a di-
nâmica de locomoção (hoje há quatro linhas 
de ônibus circulando e serviços de transporte 
particular), mas também alterou as atividades 
produtivas de Realidade. No que se refere à 
agricultura e ao extrativismo, como havia uma 
maior dificuldade para acessar mercados em 
Humaitá, todos os produtos eram apenas para 
subsistência das famílias. Segundo Dona Rai-
mundinha, “na época era castanha, caça para 
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comer. Tinha bastante açaí, mas ninguém com-
prava, não tinha mercado”, indicando que, em 
comparação a hoje, a situação melhorou.

Os moradores naturais do Amazonas são 
os que mais se dedicam exclusivamente à 
agricultura e ao extrativismo. A terra é cul-
tivada no chamado setor chacareiro de Re-
alidade, localizado nas vicinais do Distrito. 
Há pessoas que moram nas chácaras, sítios, 
e outras que se dividem entre propriedades 
nesse setor e na “área urbana” do território.

Nos últimos anos, apesar de lentamente, o 
comércio local vem crescendo. Há dois merca-
dos, duas drogarias, uma papelaria e um posto 
de gasolina no território. A partir de 2013, com 
a volta da manutenção da estrada, a exploração 
de madeira passou a ser a principal atividade 
produtiva na região. Alguns moradores têm 
planos de manejo para atuarem na floresta, 
mas a maioria desenvolve ações ilegais. 

Normalmente, a extração das toras vem an-
tes da pecuária, atividade que vem crescendo 
em Realidade. Segundo Dionéia Ferreira, arti-
culadora Reta no Distrito, “a atividade não é a 
madeira, mas a madeira está em cima do pasto. 
Nem todos trabalhavam com madeira, muitos 
estão ali para estabelecer a agropecuária”.

Realidade contempla uma considerável ex-
tensão de áreas não destinadas de Humaitá. O 
quadro engloba ainda ausência de órgãos am-
bientais de comando e controle, grilagem de ter-
ras e uma conexão terrestre pela BR-230 ao Dis-
trito de Matupi. Todo esse contexto transforma 
a região em uma das mais vulneráveis (se não a 

mais) ao desmatamento no entorno da BR-3199.

A governança socioambiental da área está 
cada vez mais fragilizada. O cenário piorou 
em outubro de 2017, quando garimpeiros in-
cendiaram os escritórios do ICMBio e do Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama) na sede 
de Humaitá. O ato foi uma retaliação à ope-
ração de combate ao garimpo ilegal no Rio 
Madeira. Carros e uma balsa recém adquiri-
da pelo governo também foram atingidos10.

O crescimento desordenado de Realidade 
tende a aumentar o processo de desmata-
mento, alerta Dona Raimundinha. “Se não 
acabar com o desmatamento, vai virar uma 
cidade, tem muita gente chegando. Tem gen-
te aqui que tem mais de 300 ou 400 alquei-
res. Acabaram com tudo entre a estrada e o 
Ipixuna. Tem muita gente que invade a terra 
dos outros, vão entrando e não estão nem aí.”  

A conquista do acesso 
à educação e à saúde

Dona Iraci doou o terreno à prefeitura de 
Humaitá para a construção da Escola Manoel 
de Oliveira Santos e de um posto de saúde no 
Distrito. Para Dona Raimundinha, as constru-
ções são as principais conquistas do território.

A escola é a única presença permanente do 
Estado em Realidade. São 18 professores em 10 
salas de aula. No total, 470 alunos divididos em 

9 WWF (2017)
10 IDESAM (2018)

Vista aérea 
do distrito de 

Realidade
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Principais  
atividades  
produtivas  
de Realidade:
Extrativismo, agricultura 
familiar de subsistência, 
atividade madeireira, 
pequenos comércios.

PASTORA 
MÁRCIA
História de vida

Há 7 anos, ela se mudou 
com a família de Rondônia 
para Realidade em busca 
de um recomeço. Levaram 
mercadorias para montar 
um comércio, mas, na época, 
Realidade não tinha muita 
demanda. Ainda assim, 
construíram um espaço 
com estrutura para parada 
de ônibus, na esperança 
de que linhas rodoviárias 
e caminhões voltassem 
a trafegar na BR-319. 
Anos depois, a empresa 
Eucatur voltou a circular 
e, em seguida, outras três 
empresas retomaram as 
atividades. Hoje, ela cuida de 
um restaurante, vislumbra 
uma futura rodoviária para 
o território e já não se refere 
mais a Realidade como 
Distrito, e sim, como cidade.

20 turmas frequentam a Pré-Escola, o Ensino 
Fundamental e o Ensino de Jovens e Adultos.

Segundo o secretário de Educação de Hu-
maitá, Realidade é o local que mais cresce no 
município. “Atualmente a escola já deman-
da ampliação. Com certeza, em menos de 5 
anos, teremos a necessidade de uma outra 
escola com o dobro da capacidade do que te-
mos atualmente.”

Os moradores admitem a importância da 
construção da escola, mas reivindicam me-
lhorias. Uma delas é a melhor qualificação 
dos professores em relação às disciplinas 
que ministram. Na instituição de ensino fal-
ta biblioteca, sala de estudos, laboratórios de 
informática e acesso à internet. Um total de 
61,54% das escolas de Humaitá possuem de-
sempenho superior à escola de Realidade no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Bási-
ca (Ideb), nos anos finais do Fundamental11 12.

O posto de saúde de Realidade conta com 
uma equipe completa de Saúde da Família. São 
12 profissionais, dentre eles: um médico, enfer-
meiras, cirurgião dentista, agentes de saúde e 
microscopista. Há também uma ambulância 
à disposição. Apesar dessa estrutura, os mora-
dores dizem que a oferta dos serviços de saúde 
é frágil. Os profissionais, de acordo com a po-
pulação, nem sempre estão disponíveis, prin-
cipalmente o médico. A demanda também é 
maior do que a capacidade do posto.

Se houve avanços nas áreas de educação e 
saúde, existe demanda reprimida em outros 
setores. A cobertura do Programa Bolsa Fa-
mília, segundo o secretário de Assistência 
Social de Humaitá, não atende a todos que 
precisam, por exemplo. Por causa dos casos 
de violações de direitos no Distrito, a Pastora 
Marcia indica a necessidade de uma base do 
Conselho de Criança e Adolescente no local.

A falta de saneamento básico é outro im-
passe vivido pelos moradores. Não há sanea-
mento e nem coleta de lixo. Os poços, única 
forma de acesso à água, exigem constante 
manutenção por parte do poder público, que 
nem sempre consegue atuar de forma rápida.

 A oferta de energia elétrica também é 

11 IDESAM (2018)
12 INEP (2020)
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instável. As madeireiras, pelo alto consumo, 
pressionam demais a rede elétrica. O que faz 
as residências sofrerem constantes quedas 
de energia. Sem luz, a comunicação via inter-
net, que já é precária, piora ainda mais. Para 
o vereador Rai Santos, uma das lideranças 
políticas de Realidade, a saída é a construção 
de uma subestação de energia no Distrito.

Atuação das mulheres em Realidade

Dona Iraci, Dona Raimundinha e Dona 
Vera, além de outras mulheres de Realidade, 
têm um ponto em comum. A mudança para o 
território ocorreu porque os companheiros 
buscavam novas oportunidades de trabalho. 
Quem tinha uma atividade remunerada nos 
locais de origem acabou perdendo o vínculo.  

As mulheres são peças-chave para a ativi-
dade madeireira. Enquanto os homens estão 
nas serrarias, elas cuidam da organização da 
casa, dos filhos e da alimentação. São as mais 
atuantes na agricultura de subsistência. A fa-
mília é a base do trabalho. 

Mulheres e crianças não atuam direta-
mente nas serrarias porque, segundo Cassia-
ne, moradora e agente comunitária de saúde 
de Realidade, o local “tem todo um risco de se 
acidentar e então muitos dos pais preferem 
ir sozinhos, do que levar a família, levar os 
filhos, pelo risco que corre”.

Apesar de serem essenciais para a dinâmica 
econômica do território, não há oportunida-
des para as mulheres desenvolverem ativida-
des remuneradas. A maior fonte de recursos 
é o Programa Bolsa Família. Falta assistência 
técnica para transformar a agricultura de sub-
sistência numa fonte efetiva renda. O Idam não 
possui uma atuação efetiva na região. Há pro-
dução, mas não há identificação de mercados 
estruturados para o escoamento da colheita. 

O caso de Elizangela é exemplar. Ela tinha 
atividade remunerada antes de se mudar 
para Realidade. Hoje, trabalha apenas na 
agricultura de subsistência.  “O sítio ainda 
não traz nenhuma renda, mas é importan-
te para a família. Os planos são plantar açaí 
para vender.” Elizangela gosta muito de Re-

Exploração de madeira:
Há 6 madeireiras
em Realidade.

Desmatamento
Entre 2000 e 2016, a 
taxa de desmatamento 
aumentou em 62% 
em Realidade. Apenas 
em 2016, 10.991 ha de 
floresta foram derrubados. 
Aproximadamente 14% 
do desmatamento 
de Humaitá estão 
relacionados ao Distrito.

Queimadas:
443 registros de focos de 
queimadas entre 2000 a 
2016.

Ramais: 
Mais de 305 km abertos 
na região sob influência 
do Distrito.

Proximidade ao Distrito 
do Matupi, em Manicoré:
Exploração ilegal de 
madeira em Realidade 
está acelerada e conta 
com empresas e pessoas 
que exploravam a floresta 
em Matupi.

Fonte: IDESAM, 2018

alidade, mas reivindica oportunidades de 
trabalho também para as mulheres. Para que 
isso ocorra, segundo a pastora Márcia, um 
dos caminhos é a oferta de cursos profissio-
nalizantes para as mulheres. Segundo ela, o 
comércio local tem potencial de gerar opor-
tunidades de emprego. 
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DONA  
RAIMUNDINHA
História de vida

Nasceu em Canutama, 
Amazonas, mas mora há 26 anos 
em Realidade. A primeira vez que 
visitou o território, tinha 11 anos. 
Mudou em definitivo para o 
Distrito depois do casamento. 
No local moravam apenas 
Seu Cuiabano, Dona Iraci, 
sua sogra, e um cunhado. 
Dona Raimundinha lembra as 
dificuldades de transporte para 
os serviços públicos. Durante 
uma forte epidemia de malária 
apenas o serviço de transporte 
particular do Seu Guerreiro 
levava quem precisava fazer 
exames até Humaitá.

DONA VERA
História de vida

Nascida em Minas Gerais 
mudou-se aos 15 anos para 
Ariquemes, Rondônia. Em 
2006, depois de o marido 
passar temporadas de trabalho 
em Realidade, mudou-se 
definitivamente para o Distrito 
com a família. Durante a 
adaptação, achou desafiadores 
os primeiros contatos com 
pessoas de costumes tão 
diferentes, até mesmo com 
os amazonenses, que estão 
geograficamente perto de 
Rondônia. As comidas tinham 
temperos mais fortes. Logo 
que chegou, tinha festa todo 
final de semana, na casa de 
cada morador. Hoje, Dona Vera 
gosta das comemorações 
que ocorrem nos torneios de 
futebol. As mulheres treinam 
das 15h às 17h. A partir desse 
horário, os homens começam 
a treinar. Dona Vera não 
joga futebol, mas sempre vai 
assistir. 
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ELIZANGELA
História de vida

Nasceu em Realidade, mas 
se mudou para Porto Velho 
ainda criança. Só voltava 
nas férias, quando o pai ia 
quebrar castanha. Já adulta, 
trabalhou em Porto Velho 
como cozinheira. O sonho 
que carregava de morar em 
Realidade foi concretizado 
em 2006. Passou a viver no 
Distrito com o marido e os 
filhos. A experiência durou 
dois anos. Elizangela voltou 
a ficar solteira e enfrentava 
desafios para manter uma 
renda. Quando passava a 
época da castanha e do 
açaí, não havia trabalho 
para mulher. Voltou para 
Porto Velho, trabalhou 
como faxineira e atendente. 
Em 2013, retornou para 
Realidade, para escapar 
das transformações que 
Porto Velho tinha sofrido 
com a instalação das usinas 
hidrelétricas Santo Antônio e 
Jirau: aumento da violência, 
prostituição, roubos e 
aumento do preço do aluguel. 

Humaitá é um dos municípios com me-
lhor infraestrutura de educação superior e 
profissional no interior do Amazonas. Mas 
essa capacidade não chega até a distante Re-
alidade. Uma alternativa pode ser a oferta de 
ensino mediado por tecnologia no território.

A diversidade de pessoas e o papel da 
igreja como um espaço de encontro

Realidade é um território formado por 
pessoas com origens diversas. Essa diversi-
dade de identidades, segundo a Irmã Socor-
ro, assim como o foco muito grande no tra-
balho, acaba dificultando a construção de 
espaços institucionalizados de luta coletiva, 
como as associações.

O esporte movimenta o território, mas fal-
tam espaços públicos de convivência. Uma pra-
ça é o desejo de muitos moradores. As igrejas 
protestantes e católica são atores importantes 
para sociabilização e articulação coletiva.

O tráfico de drogas já chegou ao territó-
rio e alcança sobretudo os jovens. Inexistem 
espaços de incentivo à cultura e convivên-
cia. Esse contexto social desafiador pode ser 
agravado pela repavimentação da BR-319.

        

        

“Vontade de um recomeço. Pesso-
as que querem recomeçar. Pessoas 
que não têm condições de comprar 
terras em outros lugares e chegam 
para trabalhar.” 

Pastora Marcia
        

        

“Muitas famílias mais simples já 
migraram daqui para outro lugar 
e outras famílias vieram na inten-
ção de criar gado. Não são pesso-
as economicamente fragilizadas, já 
chegam com sua carreta de gado.” 

Irmã Socorro
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Ideb da escola de 
Realidade: 3,7 nos anos 
iniciais do Fundamental 
(2017). E 3,1 nos anos 
finais, resultado abaixo da 
média esperada para 2019.

27, 5% das disciplinas 
são ministradas por 
professores sem ensino 
superior nos anos iniciais 
do Fundamental.

16,7% das disciplinas 
são ministradas por 
professores sem ensino 
superior nos anos finais 
do Fundamental, e 35,2% 
são dadas por professores 
sem formação compatível 
com as disciplinas que 
lecionam.

Fonte: INEP, 2020

IRMÃ  
SOCORRO
História de vida

Natural de Exu, Pernambuco. 
Chegou a Realidade em 2017 
e já vê muitas mudanças no 
território. Antes, trabalhava 
com formação de jovens no 
instituto religioso ao qual 
é vinculada, em Vitória da 
Conquista, Bahia. Em 2017, foi 
convidada para desenvolver 
atividades na Amazônia, em 
Realidade. Ela lembra que, 
quando chegou, ainda sentia 
o frescor da mata no percurso 
entre Humaitá e Realidade, 
pois o desmatamento ainda 
não tinha avançado tanto. 
Irmã Socorro atua em 
Realidade com a Irmã Layse,  
trabalhando sobretudo com 
mulheres e jovens.

        

        

“Por um lado, a estrada vai ser boa, 
mas também vai acontecer coi-
sa ruim. As meninas daqui vão se 
entusiasmar com os caras de fora. 
Aqui é um local de paz, mas um dia 
pode não ser mais.” 

Elizangela
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DIAGNÓSTICO
DE POLÍTICAS 
SOCIAIS

As chamadas políticas sociais - educação, saúde, 

assistência social, lazer e segurança pública - 

definem a capacidade dos territórios em alcançarem 

desenvolvimento humano e resiliência – sanitária, 

climática e social, aliando desenvolvimento e 

conservação. Nesse contexto, a partir de entrevistas 

com atores-chave e análise de dados secundários 

e em diálogo com as demandas dos territórios, 

construiu-se o diagnóstico das raízes das 

vulnerabilidades e oportunidades de avanços nessas 

áreas de políticas públicas.
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A oferta da política de saúde está organizada 
em atenção: básica, média e de alta complexida-
de, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O governo federal é responsável por 
formular as regras nacionais, financiar o 
sistema e executar serviços de alta comple-
xidade, em caráter de exceção. Enquanto o 
governo estadual deve coordenar o proces-

so de regionalização da saúde, executar ser-
viços de média e alta complexidade e inves-
tir 12% de sua arrecadação de impostos. Os 
municípios, por sua vez, são responsáveis 
por executar os serviços de atenção básica 
(ATB) e investir 12% de sua arrecadação. A 
lógica de organização sistêmica da política 
pressupõe coordenação e cooperação entre 
as esferas governamentais.

POLÍTICA  
DE SAÚDE

DE ONDE PARTIMOS:  
AS DEMANDAS DE SAÚDE 
NOS TERRITÓRIOS

DEMANDAS DE SAÚDE

FORTALECIMENTO

IMPLEMENTAÇÃO 

Qualificação dos 
profissionais de saúde

Oferta de 
medicamentos

Fortalecimento do trabalho 
dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS)

Fortalecimento 
do trabalho dos 
microscopistas

Construção de postos 
de saúde

Controle  
da malária

Oferta de 
ambulanchas e 

ambulâncias

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1ª rodada 
de oficinas nos territórios-alvo, em novembro de 2019.

As demandas de saúde identificadas entre 
os comunitários, nos territórios-alvo da ADT, 
estão mais direcionadas para o nível de aten-
ção básica. Dado o caráter emergencial do 
acesso aos serviços básicos, as demandas por 
serviços mais complexos ficam em segundo 
plano. No entanto, a necessária integralidade 
entre os níveis da política exige pensar, de ma-
neira coordenada, o avanço entre os níveis de 
saúde e as responsabilidades governamentais.

O papel do estado na regionalização 
da política de saúde

A regionalização da saúde ainda é frágil no 
Amazonas, mas o estado não é um caso isola-
do no Brasil. A fragilidade se dá pela escassez 
de receitas entre os municípios de uma mes-
ma região de saúde, o que torna a cooperação 
regional pouco racional para alguns gestores 
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municipais, e pelas características geográ-
ficas amazonenses. O Amazonas está divido 
em nove regiões de saúde, de acordo com as 
calhas dos principais rios do estado.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM) 
e os municípios questionam essa divisão, 
dados os desafios de dispersão populacio-
nal, extensão territorial e locomoção1. A Se-
cretaria Executiva Adjunta de Políticas em 
Saúde (Seaps) da SES-AM pontuou que o de-
senho de regionalização atual não é efetivo 
porque as pessoas seguem, de fato, os cursos 
dos rios, que vão além das calhas. Ademais, 
os fluxos dos pacientes se alteram em épo-
cas de cheias e vazantes. 

Outros desafios são a distância entre os mu-
nicípios e a concentração em Manaus dos ser-
viços de média e alta complexidade, concen-

1  KADRI (2019)

trados em Manaus. A lógica de interação entre 
os outros municípios e Manaus é binária e 
não em rede. A capital contempla mais de 300 
estabelecimentos de saúde, todos os serviços 
de alta complexidade do estado e aproxima-
damente 89% de média complexidade2.  

Essa concentração eleva os gastos do es-
tado e dos municípios com translado. Ain-
da que o governo estadual oferte serviço de 
táxi aéreo, a Secretaria de Saúde de Manicoré 
aponta que o maior desafio do município 
hoje, na saúde, é atender à demanda de enca-
minhamentos de média e alta complexidade 
para a capital. 

Além da dificuldade de interiorizar equipa-
mentos, há o problema de fixar profissionais 
de saúde nos municípios de menor porte3, de-
vido às condições de infraestrutura. Das nove 

2 GARNELO; SOUSA; SILVA (2020)
3  KADRI (2019)

Figura 1 
Distribuição das regiões segundo cinco grupos socioeconômicos 

Fonte: Pesquisa Regiões e Redes, 2020.
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regiões do estado, apenas Manaus e entorno 
possuem alto desenvolvimento socioeconômi-
co e média oferta de serviços. A situação é ala-
vancada pela capital, que contribui com 77,7% 
do PIB do Amazonas. Todas as demais regiões 
possuem baixo desenvolvimento socioeconô-
mico e baixa oferta de serviços4 (Figura 1). 

A regionalização da saúde no Amazonas 
ainda está em andamento e acumula vazios 
assistenciais nos territórios. Ela carece de 
ajustes básicos, como a reformulação do 
próprio desenho. Enfrentar estes desafios 
exige a coordenação entre estado e municí-
pios. O governo estadual assume a execução 
dos serviços de média e alta complexidade, 
mas pode avançar no seu papel de coorde-
nação regional, o que parece ser o movi-
mento atual. 

Em setembro de 2020, o Governo Estadu-
al aprovou o Programa Saúde Amazonas, que 
tem como principal objetivo a reestruturação e 
descentralização da política de saúde. Um dos 
resultados imediatos foi a reestruturação da 
SES-AM, com a ampliação da equipe gerencial 
e a criação de novas subsecretarias, a Seaps e a 

4 VIANA; LIMA; FERREIRA (2010)

Secretaria Adjunta em Descentralização e Re-
gionalização Assistencial do Interior5.

Em entrevista, membros da Seaps desta-
caram que a nova estrutura busca superar a 
fragmentação entre as ofertas dos serviços 
nos três níveis de complexidade, que era re-
forçada pela ausência de diálogo entre as se-
cretarias executivas da capital e do interior. 
A Seaps se coloca como ponto transversal, in-
corporando o Departamento de Atenção Bá-
sica e Ações Estratégicas (Dabe), dialogando 
com a Secretaria Adjunta de Descentraliza-
ção e Regionalização Assistencial do Interior 
e organizando as redes temáticas.

O Projeto Saúde nas Calhas, dentro do 
Programa Saúde Amazonas, coloca em dis-
cussão a reorganização das regiões de saúde, 
com reforço tecnológico e assistencial de 
cinco cidades-pólo: Itacoatiara, Manacapu-
ru, Parintins, Tabatinga e Tefé, por meio da 
contratação de recursos humanos, reformas 
e aquisição de equipamentos6. 

5  G1 (2020)
6 SES-AM (2020)

Agente 
Comunitário de 

Saúde (ACS) que 
atua no território 

Igapó-Açu
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A oferta da atenção básica

O SUS conta com espaços de negociação 
intergovernamentais: Comissão Intergesto-
res Tripartite (CIT), Comissão Intergestores 
Bipartites (CIB) e Comissões Intergestores 
Regionais (CIR). A CIR é a instância de arti-
culação entre os municípios que compõem 
uma região de saúde e entre estes e o estado. 
A articulação intermunicipal é um fator que 
facilita a coordenação estadual7. No entan-
to, “assim como no restante da Amazônia, a 
implantação de mecanismos de gestão cole-
giada e regionalizada no Amazonas tem sido 
lenta8”. Segundo a Seaps, faltou priorização 
das CIR na SES-AM, causada pelos fatores lo-
gísticos já apontados, mas também pela au-
sência de prioridade municipal. 

A literatura de cooperação intergoverna-
mental aponta a existência de braços do go-
verno estadual nas regiões como determinante 
para o fortalecimento da CIR9, o que não ocor-
re no Amazonas, pois as gerências regionais 
ficam concentradas em Manaus. Houve a dis-
cussão da implantação de escritórios regionais 
no estado em 2013, mas o tema não avançou.

Seguindo o lastro das demandas dos territó-
rios, que são voltadas para o nível de ATB, fo-
ram entrevistados membros do Dabe. O Dabe 
faz a interlocução entre o governo federal e os 

7  JULIÃO (2018)
8  VIANA et al (2010)
9  JULIÃO (2018)

Tabela 1
Cobertura da atenção básica e (ACS) nos municípios  
que cobrem as comunidades de atuação do Projeto

Município População

Nº 
EqSF 
Cob.

Estim. 
Pop. 
Cob. 
EqSF

Cober-
tura 
EqSF

Estim. 
Pop. 

Cob. AB

Cober-
tura

 AB

Nº 
ACS

Cob

Estim. 
Pop. 
Cob 
ACS

Cober-
tura

 ACS

Careiro 37.869 11 37.869 100% 37.869 100% 110 37.869 100%

Manicoré 55.751 12 41.400 74,26% 41.400 74,26% 141 55.751 100%

Manaquiri 32.105 5 17.250 53,73% 20.250 63,07% 58 32.105 100%

Borba 41.161 8 27.600 67,05% 27.600 67,05% 86 41.161 100%

Beruri 19.679 3 10.350 52,59% 10.350 52,59%
36 19.679 100%

Humaitá 55.080 14 48.300 87,69% 51.300 93,14% 147 55.080 100%

Fonte: E-Gestor Atenção Básica (Jun/2020).

municípios, promove formação técnica e atua 
nas propostas de desenvolvimento das estrutu-
ras de regulação, redes e regionalização. 

Apesar dos desafios, as entrevistas aponta-
ram que os municípios do interior possuem 
uma cobertura da ATB melhor do que na capi-
tal, que tem cobertura de 64,09%. No entanto, 
os indicadores revelam um descompasso en-
tre cobertura e resultados, pois Manaus apre-
senta índices semelhantes aos do interior, 
com cobertura mais próxima de 100%.

Considerando apenas os municípios que 
cobrem as comunidades dos territórios-alvo, 
somente Careiro possui uma cobertura de 
ATB 100% (Tabela 1). Os agentes comunitá-
rios de saúde (ACS) são os principais agentes 
da ATB nas comunidades e possuem uma co-
bertura de 100% em todos os municípios dos 
territórios-alvo. No entanto, os comunitários 
apontam a precarização do trabalho do ACS.

Dada a existência prévia de uma demanda 
reprimida, o possível aumento da migração 
para esses territórios com a repavimentação 
da BR-319 pode agravar o cenário de oferta 
dos serviços básicos. O fluxo de pessoas em 
busca de trabalho pode promover pressão 
sobre as infraestruturas públicas dos muni-
cípios, que não têm condições adequadas de 
acesso à saúde.
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Dentre os estados da Região Norte, o Ama-
zonas dispunha de um menor percentual de 
médicos no interior, 6,9% em 2013. Enquanto 
a proporção era de 2,0 médicos/1000 habitan-
tes na capital; no interior, havia uma redução 
para 0,2/1000 habitantes10. Segundo o Dabe, o 
médico é o profissional mais caro da Amazônia 
e a formação das equipes é prejudicada porque 
os profissionais não se fixam em um município.

No que se refere ao número de estabeleci-
mentos de saúde da atenção básica, Manicoré 
dispõe de cerca da metade do número de es-
tabelecimentos de saúde frente à Humaitá, 
mesmo possuindo número de habitantes re-
lativamente maior. De acordo com os secre-
tários de Saúde de Manicoré e Humaitá, levar 
serviços de saúde para zonas rurais é caro. 

As mudanças no financiamento da Aten-
ção Primária no SUS, aprovada em 2019, vão 
tornar o cenário ainda pior, segundo o Dabe11, 
pois o novo modelo desconsidera ainda mais 
a realidade amazônica. 

Como alternativas para ATB, o Dabe aponta:

a)  a revisão da lógica de cofinanciamen-
to federal e estadual para ATB: a ideia 
é que o confinanciamento possa ser 
utilizado como um vetor de desenvol-
vimento regional, considerando os 
diversos cenários sociais e geográficos;

b)  a construção de uma estratégia de 
Atenção Primária para o Amazonas;

c)  o processo de planificação operaciona-

10 GARNELO; SOUSA, SILVA (2020)
11 MASSUDA (2020)

Tabela 2 
Estabelecimentos de saúde da atenção básica
Tipo de  
estabelecimento Careiro Beruri Borba  Manaquiri  Humaitá Manicoré

Centro de saúde/unidade 
básica de saúde 14 - 9 3 12 8

Posto de saúde - 1 - - - -

Unidade de atenção  
à saúde indígena 1 1 1 1 4 -

Unidade móvel fluvial - - 1 1 1 1

Unidade móvel terrestre 1 - - - - -

Total 16 2 11 4 17 9

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

lizado pelo Dabe, dentro do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Insti-
tucional do SUS (Proadi-SUS): o Dabe 
está conduzindo um processo piloto 
no Baixo Amazonas, que atua na rede 
materno-infantil. A proposta é um am-
bulatório gerenciado por um consórcio 
formado pelo estado e por municípios;

d)  o fomento à integração tecnológica 
sem agressão à floresta: é preciso usar 
a tecnologia como ferramenta de en-
curtamento das distâncias geográficas, 
utilizando a experiência da telemedi-
cina. O desafio é a baixa infraestrutura 
de comunicação e energia e o acesso à 
tecnologia no interior do Amazonas. O 
Projeto Saúde Digital, dentro do Pro-
grama Saúde Amazonas, tem o objeti-
vo de fortalecer a Telemedicina;

e)  a integração entre Universidades e 
Dabe: as expertises em saúde estão 
muitas vezes na academia. Também 
é importante aproveitar a capilarida-
de das universidades no interior;

f)  a expansão das Unidades Básicas de 
Saúde Fluviais e Flutuantes (UBSF): a 
UBSF é uma alternativa para oferta de 
serviços nos lugares de acesso fluvial. 
No entanto, há os desafios do período 
de seca dos rios; custo de manutenção 
da equipe; e concentração dos estalei-
ros de construção de USBF em Manaus. 
Dos territórios de atuação do projeto, 
Manicoré e Humaitá possuem uma 
UBSF para cada um dos seus territórios.
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A literatura de cooperação intergoverna-
mental na saúde aponta a formação de con-
sórcios intermunicipais de saúde e/ou entre 
municípios e estado como estratégia de forta-
lecimento da articulação intermunicipal, pre-
enchimento do vazio assistencial das regiões 
de saúde e aumento da coordenação estadual. 
Segundo entrevista com a Associação dos Mu-
nicípios do Amazonas (AAM), a única experi-
ência consolidada de consórcio de saúde no 
estado foi o Consórcio Alto Solimões Saúde 
(Asavida). A análise das atas da Assembleia do 
Asavida revela baixa sensibilização dos muni-
cípios à cooperação; ausência da coordenação 
estadual; estrutura financeira frágil; e falta de 
diálogo com as estruturas do SUS, CIR e CIB. 
Havia o interesse dos municípios em compar-

tilhar médicos especialistas, mas não houve 
consenso em relação ao formato da oferta.

Em relação à participação social na polí-
tica de saúde, todos os municípios possuem 
Conselhos Municipais de Saúde ativos, mas 
enfrentam desafios para promoção de um en-
gajamento social efetivo. A Secretaria Munici-
pal de Saúde Manicoré aponta que é preciso 
formar lideranças comunitárias sobre a im-
portância dos conselhos. Em 2021, Manicoré 
avançou na realização da Conferência Munici-
pal de Saúde, em formato descentralizado nas 
áreas rurais do município, por uma parceria 
com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A ex-
periência pode inspirar os demais territórios 
no fortalecimento da participação social.

Roda de 
conversa com 
comunitários 

do PA Panelão, 
Careiro



65

A política de assistência social está baseada 
na oferta de serviços e benefícios socioassis-
tenciais. Os benefícios são necessários quan-
do indivíduos e famílias não conseguem se 
sustentar ou ocorrem eventos inesperados 
que aumentam o risco social. Os serviços são 
ações que buscam garantir tipos de seguran-
ça, como acolhida, convivência e proteção 
contra riscos circunstanciais. 

A política está organizada em dois níveis 
de proteção social: a básica, ofertada para 
indivíduos vulneráveis e operacionalizada 
pelos Centros de Referência da Assistência 
Social (Cras) e a especial de média e alta 
complexidades, implementadas pelos Cen-
tros de Referência Especializados de Assis-
tência Social (Creas).

O governo federal é responsável por estabe-
lecer as diretrizes básicas da política, auxiliar 
no financiamento de estados e municípios e 
ofertar os benefícios sociais: Programa Bolsa 
Família (PBF) e Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC). Os estados apoiam os muni-
cípios na implementação dos serviços e no 
cofinanciamento da política. Os municípios 
são responsáveis por implementar os serviços 
socioassistenciais e gerir os Cras e Creas.

Além das demandas apresentadas, intera-
ções com gestores municipais dos territórios 
de atuação do projeto indicam a necessidade 
de ampliação da população no PBF, equipes 
volantes insuficientes e escassez de recur-
sos para deslocamento das equipes, além da 
necessidade de construção de Cras em áreas 
mais distantes dos centros urbanos.

POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

DE ONDE PARTIMOS: AS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NOS TERRITÓRIOS

DEMANDAS 
DO SETOR DA 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

FORTALECIMENTO

IMPLEMENTAÇÃO 

Política  
para  

mulheres

Projetos de combate ao 
alcoolismo, drogas e gravidez 

na adolescência

Proteção das 
crianças  

e adolescentes

A política de assistência social em 
institucionalização no estado

No Brasil, a estruturação do Sistema Úni-
co de Assistência Social (Suas) é um fenôme-
no recente, iniciado em meados dos anos 
200012. No Amazonas, a institucionalização 

12 BICHIR (2020)

da política começou em 2017, quando foi 
promulgada a Lei estadual nº 4.509, que re-
gulamenta o Suas no estado.

A Secretaria Estadual de Assistência Social  
(Seas) iniciou a elaboração de um Plano Es-
tadual de Assistência Social (Peas) há alguns 
anos, mas sofre para concluí-lo, em razão do 
número reduzido de profissionais atuantes 
no órgão e de mudanças contínuas nessas fi-

Acolhimento de 
usuários em situação de 
drogadição e alcoolismo

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1º rodada de oficinas nos 
territórios-alvo para a construção participativa de ADTs, em novembro de 2019.
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guras. Essa rotatividade é apontada como de-
safio por diversas secretarias do Amazonas13, 
mas o cenário é mais desafiador na Seas. Os 
dados do Censo Suas 2019 revelam que ape-
nas 27% dos trabalhadores da pasta são servi-
dores efetivos, segundo o Gráfico 1. Por essa 
razão, há o planejamento de um concurso 
público exclusivo para o setor nos próximos 
anos, o que não é realizado desde 1995. So-
mam-se a essa questão, desafios logísticos e 
de recursos para deslocamentos pelo estado, 
o que gera empecilhos para que a Seas se tor-
ne coordenadora regional das ações munici-
pais na assistência social.

O Amazonas também não possui um Plano 
Estadual de Capacitação dos profissionais do 
Suas, mas realiza capacitações e assessoramen-
to técnico aos servidores municipais. Em 2018, 
apenas 38 cidades do estado receberam visitas 
técnicas e o planejamento de apoio técnico aos 
municípios não foi pactuado na Comissão In-
tergestores Bipartite14. O governo estadual ain-
da investe pouco na política, custeando, basica-
mente, os salários dos servidores. Para realizar 
investimentos, depende quase inteiramente de 
recursos do governo federal.

Embora não seja competência estadual, 
a Seas executa diretamente serviços de pro-
teção social básica (Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos) e proteção 
especial (Serviço de Acolhimento Institucio-
nal)15, quase toda oferta ocorre em Manaus. 
Na alta complexidade, a pasta implementa 
37 serviços, 24 desses na capital e 13 em ou-
tros 8 municípios. Destes equipamentos, 21 
são administrados pela gestão municipal ou 
estadual e 16 são conveniados com Organiza-
ções da Sociedade Civil (OSCs)16.

A oferta de serviços em parceria com as 
OSCs é uma das alternativas adotadas pelo 
poder público para ampliar a rede de servi-
ços socioassistenciais. Para isso, é necessá-
rio haver maior capilarização das OSCs pelo 
estado. O Amazonas possui 117 OSCs inscri-
tas no Cadastro Nacional de Entidades de 
Assistência Social (CNEAS) e apenas 27,45% 
dos municípios amazonenses tem OSCs com 

13 Entrevista com Departamento De Gestão Ambiental, Territorial 
e Recursos Hídricos (DEGAT) e com a Coordenação de Educação 
do Campo da Secretaria e Estadual de Educação (SEDUC).
14 Censo SUSAS (2019)
15  O governo estadual também executa os programas Apoio 
Cidadão e Criança Feliz.
16 SEAS (2019)

Gráfico 1
Distribuição dos trabalhadores  
do Amazonas por tipo de vínculo

26%

27%

9%

39%

Servidores Estatuários
Empregados Públicos (CLT)
Comissionados
Outros vínculos não permanentes

Fonte: Elaboração própria a partir 
dos dados do Censo Suas (2019).

inscrição no CNEAS17. Em paralelo, as OSCs 
precisam receber capacitação sobre o Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil (MROSC) e os municípios devem quali-
ficar suas habilidades para regular os servi-
ços parceiros, a fim de que sejam mantidos 
padrões estabelecidos pelo Suas18.

Em síntese, os entrevistados da Seas apon-
tam alguns desafios para a política de assis-
tência social no Amazonas. Primeiro, a redu-
ção do financiamento do Suas pelo governo 
federal nos últimos anos e a desconsideração 
do chamado “Fator Amazônico”, que encare-
ce os custos com logística, infraestrutura e 
profissionais na oferta das políticas. 

Segundo, há uma ausência de infraestru-
tura de comunicação que facilite o diálogo 
entre governos estadual e atores locais. A 
maior parte dos municípios tem acesso pre-
cário à internet, o que dificulta a operação 
dos sistemas de gerenciamento da política, 
como o Cadastro Único (CadÚnico). 

Há ainda uma dificuldade das burocracias 
municipais em executar recursos, por não te-

17 SEAS (2019)
18 PEREIRA (2019)
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rem clareza da legislação. A distância geográfi-
ca entre os municípios é outro desafio, que difi-
culta a oferta de serviços mais regionalizados19. 

No contexto de repavimentação da BR-
319, pode haver maior acesso a serviços pú-
blicos, como educação e saúde, e redução 
das vulnerabilidades locais. Por outro lado, 
a operação da obra e o funcionamento da 
estrada podem aumentar os casos de vulne-
rabilidade de crianças, adolescentes e mu-
lheres e aumentar as demandas por serviços 
locais. Como alternativa, os gestores consi-
deram que é preciso a construção de um pac-
to intergovernamental para os territórios da 
BR-319. Seria preciso, sobretudo, ampliar a 
intersetorialidade nas políticas sociais.

 No contexto de pandemia, a Seas e as Secre-
tarias Municipais de Assistência Social sofre-
ram com aumento da demanda por serviços. 
Dado o avanço no número de pessoas em si-
tuação de pobreza, o governo estadual lançou 
o Programa Cartão Cidadão, que beneficiou 
famílias cadastradas no CadÚnico com trans-
ferências direta de renda por três meses. O es-

19 SEAS 2019

tado também um disponibilizou um benefício 
para famílias afetadas por enchentes em 2021.

A Seas ainda está em processo de formula-
ção de um programa de transferência de ren-
da continuado. O planejamento é atender 300 
mil famílias, com público-alvo formado por 
indivíduos em situação de pobreza e extrema 
pobreza, pessoas com deficiência e mulheres 
chefes de família. A pasta está articulando 
discussões com a Secretaria de Estado de Edu-
cação e Qualidade de Ensino do Amazonas 
(Seduc) e o Centro de Educação Tecnológica 
do Amazonas (Cetam), para pensar em ações 
intersetoriais no novo programa.

O contexto municipal: a necessidade 
de avançar em aspectos gerenciais e 
aumentar a capilaridade dos serviços

Os municípios amazonenses alvo das 
ADTs apresentam uma grande diversidade 
sociocultural. O Quadro 2 mostra os povos 
e as comunidades inseridos nos municípios 
dos territórios-alvo das ADTs. 

Roda de conversa 
na Comunidade 
de Civita, Resex 
Capanã Grande, 

Manicoré
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Para acessar esses grupos, os municípios 
dispõem de equipes volantes, com exceção 
de Beruri20. Em Manicoré, o deslocamento 
até o Distrito de Matupi é um dos principais 
gargalos. O custo logístico é alto e a deman-
da elevada, pois o distrito conta com 12 mil 
habitantes. Para atender essas famílias, se-
ria necessário a implantação de um Cras no 
território. A insuficiência de recursos para 
deslocamento é apontada por quase todos os 
gestores como um problema.

Em Humaitá, há a demanda de inclusão de 
famílias das comunidades de Cristolândia e 
Ipixuna e do Distrito de Realidade no PBF. O 
município tem aproximadamente 12 mil fa-
mílias referenciadas no CadÚnico, das quais 
somente 7.089 são contempladas com o PBF. 

No que se refere ao número de Cras e Creas 
no estado, todos os municípios possuem Cras, 
totalizando 91 no estado. Há 54 Creas distribu-
ídos em 49 municípios. Os normativos do Suas 
não exigem a implantação de Creas em muni-
cípios de até 20 mil habitantes. Nessas cidades, 
a proteção especial deve ser referenciada por 
Creas Regionais, gerenciados pelo governo es-

20 Censo SUAS (2019)

Município

Beruri

Borba

Careiro

Careiro

Humaitá

Manaquiri

Manicoré

Tipo de Equipamento

Cras

Cras Frei Geraldo King Tor

Cras Careiro

Cras Purupuru Careiro

Cras Casa Da Família

Cras

Cras Padre Ricardo Lorezoni

Povos e comunidades no território  
de abrangência do Cras

Povos indígenas, comunidade ribeirinha,  
povos ciganos, extrativistas

Comunidades rurais, povos indígenas,  
comunidade ribeirinha, assentamentos

Povos indígenas, comunidade ribeirinha,  
extrativistas, assentamentos

Povos indígenas, comunidade ribeirinha, extrativistas

Comunidades rurais, povos indígenas,  
comunidade ribeirinha

Comunidades rurais, povos indígenas, comunidade 
quilombola, comunidade ribeirinha, extrativistas

Povos indígenas, comunidade quilombola,  
comunidade ribeirinha, povos de matriz africana  
e de terreiro, extrativistas, assentamentos

Fonte: Adaptação dos dados do Censo Suas 2019.

Quadro 2 
Povos e comunidades nos municípios dos territórios-alvo das ADTs

tadual. Todos os municípios dos territórios-al-
vo das ADTs possuem Cras e Creas. 

Os municípios enfrentam desafios seme-
lhantes ao estado. Há 25 cidades amazonen-
ses que ainda não possuem Lei Municipal de 
Regulamentação do Suas, inclusive Careiro, 
Manaquiri e Manicoré. Apesar do avanço na 
implantação dos equipamentos, induzidos 
pelo governo federal desde 2005, as buro-
cracias locais ainda carecem de qualidade e 
quantidade. Assim como no governo estadu-
al, as equipes municipais são formadas, em 
sua maioria, por trabalhadores com vínculos 
não permanentes, como revela a Tabela 3. 
Entretanto, quase todos os municípios ama-
zonenses possuem secretariais exclusivas 
para assistência social, o que revela adesão 
aos normativos do Suas.

A maior parte dos funcionários dos Cras 
possui apenas ensino médio e nenhum dos 
municípios amazonenses possuem planos 
próprios de educação permanente dos traba-
lhadores. A Tabela 4 mostra o cenário para os 
municípios de atuação do Projeto.

O Suas conta com o Programa Nacional de 
Capacitação do Sistema Único de Assistência 
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Fonte: Censo Suas, 2019.

Tabela 3 
Trabalhadores da assistência nos municípios por tipo de vínculo

Município

Beruri

Borba

Careiro

Careiro

Humaitá

Manaquiri

Manicoré

Cras

Cras

Cras Frei 
Geraldo 
King Tor

Cras Careiro

Cras Puru-
puru Careiro

Cras Casa 
da Família

Cras

Cras Padre 
Ricardo  
Lorezoni

População 
do muni-
cípio

19.679
    

41.161
    
37.869

37869

55.080

32.105

55.751

Número de 
Servidores 
Estatutários

1

6

5

Não  
respondeu

Não  
respondeu

4

2

Número de 
Emprega-
dos Públicos 
(CLT)

1

2

Número de 
Comissiona-
dos

3

1

4

9

3

15

Número de 
profissionais 
com outros 
vínculos não 
permanentes
7

28

23

15

4

20

Total de
trabalhado-
res 
no Cras

11

36

32

24

11

39

Tabela 4
Escolaridade dos profissionais da assistência nos municípios

Município Nome do Cras
Trabalhadores  

de Nível  
fundamental

Trabalhadores  
de Nível médio

Trabalhadores  
de Nível superior

Beruri Cras 7 4

Borba Cras Frei Geraldo King Tor 3 25 8

Careiro Cras Careiro 20 12

Careiro Cras Purupuru Careiro

Humaitá Cras Casa da Família 2 11 11

Manaquiri Cras 6 5

Manicoré Cras Padre Ricardo Lorezoni 2 28 9

Fonte: Censo SUAS, 2019.

Professora 
e criança 

moradores da 
Comunidade 

Jacaretinga, RDS 
Igapó-Açu
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Social (CapacitaSuas), que contempla ações 
de capacitação e formação. Os estados devem 
colaborar com o processo de monitoramento 
do programa, orientando as instituições de 
ensino que estiverem executando os cursos. 
O Censo Suas aponta que apenas Beruri, Ma-
naquiri e Humaitá tiveram trabalhadores da 
assistência social que participaram de algum 
curso do CapacitaSuas em 2018. A Seas demo-
rou de 2013 ao início de 2018 para oferecer a 
primeira fase do programa em todos os polos 
estaduais, e ainda está na segunda fase. 

Das vulnerabilidades mapeadas nos muni-
cípios do projeto, o tráfico de drogas e a explo-
ração e os maus-tratos de crianças são os mais 
recorrentes, como mostra o Quadro 3. No perí-
odo de 2016 a 2018, na Região do Rio Madeira, 
Humaitá apresentou os maiores índices de vio-
lência contra crianças e adolescentes, violência 
intrafamiliar e abuso sexual. Manicoré enfren-
tou a maior incidência de violação de direitos de 
crianças e adolescentes usuárias de drogas.

Dois conflitos ficam “invisibilizados” nos 
dados: a violência contra mulher e as decor-
rentes de conflitos agrário e fundiário. Há di-
ficuldades em lidar com o primeiro sem uma 
estrutura institucional consolidada (ausência 
de Conselho Municipal dos Direitos da Mu-
lher, Casa Abrigo para Mulher, Delegacia para 
Mulher). O segundo exige o fortalecimento 

Quadro  3
Vulnerabilidades/Conflitos presentes nos territórios

Município Cras Vulnerabilidades/Conflitos presentes no território

Beruri Cras
Violência vinculada ao tráfico de drogas, exploração sexual 
de crianças e adolescentes, altos índices de abuso de dro-
gas

Borba Cras Frei Geraldo King Tor Violência vinculada ao tráfico de drogas, exploração sexual 
de crianças e adolescentes

Careiro Cras Careiro Violência vinculada ao tráfico de drogas, presença de mi-
grantes/refugiados, altos índices de abuso de drogas

Careiro Cras Purupuru Careiro
Violência vinculada ao tráfico de drogas, altos índices de 
abuso de drogas, abuso, negligência e maus-tratos contra 
crianças, adolescentes e idosos

Humaitá Cras Casa da Família Não respondeu

Manaquiri Cras Não respondeu

Manicoré Cras Padre Ricardo Lorezoni
Violência vinculada ao tráfico de drogas, exploração sexual 
de crianças e adolescentes, altos índices de abuso de dro-
gas, altos índices de violência doméstica/intrafamiliar

Fonte: Censo Suas, 2019. 

das capacidades institucionais dos órgãos de 
proteção ambiental e regularização fundiária. 
A repavimentação da rodovia poderá agravar 
esses conflitos.

Todos os municípios do projeto ofertam 
benefícios eventuais, mas em quantidade in-
suficiente para a demanda. Manicoré, além 
dos benefícios eventuais, oferece um benefício 
próprio de assistência social, a “Renda Cidadã”, 
que funciona nos mesmos moldes do PBF. Em 
contrapartida ao benefício de R$ 100,00, os usu-
ários devem manter crianças na escola e parti-
cipar de cursos/eventos profissionalizantes (ca-
beleireiro e manicure, por exemplo). O desafio 
é a concentração da oferta na zona urbana. O 
benefício de R$ 100,00 não compensa frente 
aos custos de deslocamento para quem mora na 
zona rural.

O Diagnóstico Socioterritorial preliminar 
da Seas indica a fragilidade nos espaços de 
participação social da política. Nos conselhos 
municipais, há uma carência de “funcionários 
que possam se dedicar exclusivamente à orga-
nização dos materiais, do atendimento diário 
nos locais onde funcionam os conselhos, à 
prestação de informações e, principalmente, 
ao assessoramento dos conselheiros”21.

21 SEAS (2019)
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A política de educação está dividida em dois 
níveis de ensino: educação básica e educação 
superior. A educação básica compreende três 
etapas: educação infantil (EI), ensino funda-
mental (EF) e ensino médio (EM). O governo 
federal é responsável por formular as regras 
nacionais, investir o mínimo de 18% das recei-
tas de impostos em educação e ofertar ensino 
superior. O governo estadual deve elaborar 

políticas e planos educacionais, em consonân-
cia com as diretrizes nacionais, coordenando 
suas ações e as dos seus municípios; definir, 
com os municípios, formas de colaboração na 
oferta do EF; e ofertar, com prioridade, o EM. 
O município é responsável por oferecer a EI, 
e, com prioridade, o EF. Estados e municípios 
devem investir o mínimo de 25 % da arrecada-
ção de impostos em educação.

POLÍTICA DE 
EDUCAÇÃO

DE ONDE PARTIMOS: AS 
DEMANDAS DE EDUCAÇÃO 
NOS TERRITÓRIOS

DEMANDAS  
DE EDUCAÇÃO

FORTALECIMENTO

IMPLEMENTAÇÃO 

Ofertar ensino  
especial

Garantir oferta do 
ensino médio e EJA

Expansão do ensino 
até o 9º ano

Ofertar ensino superior 
à distância

Garantir  
transporte escolar

Professores qualificados  
e com formação 

adequada às disciplinas

Reformar  
escolas

Construir  
creches

As demandas levantadas nos territórios-
-alvo estão direcionadas a todos níveis e 
etapas educacionais e vinculadas às respon-
sabilidades das três esferas governamentais. 
A demanda por construção de creches pos-
sui relação direta com a possibilidade de as 
mulheres terem maior autonomia em suas 
atividades. A demanda por ensino superior 
só aparece em territórios já atendidos com a 
oferta do ensino básico, evidenciando escalas 

de prioridades dos territórios a partir do que 
classificam como de maior urgência. Desta-
ca-se que os desafios da política de educação 
do Amazonas são representativos da realida-
de brasileira e que, mesmo com desafios, é a 
política que mais alcança os cidadãos22.

22  FAS (2020)

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1º rodada de oficinas nos 
territórios-alvo para a construção participativa de ADTs, em novembro de 2019.
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A colaboração entre estado e 
municípios não institucionalizada

Diferentemente da saúde e assistência 
social, a política de educação não está or-
ganizada em um sistema nacional. A falta 
de clareza no regime de colaboração entre 
os entes federativos é mais evidente entre 
estados e municípios, sobretudo na oferta 
do EF de sexto a nono ano, no qual as duas 
esferas dividem responsabilidades. Por um 
lado, estados que optaram pela municipali-
zação do EF têm maior colaboração com os 
municípios23. Por outro, os estados devem 
complementar a oferta, no cenário em que 
seus municípios não suprem a demanda.

No Amazonas, estado e municípios dividem 
a oferta do EF, mas o município é o principal 
responsável, com 84,3% das escolas24. O “ofere-
cimento das condições de operacionalização e 
manutenção do processo de municipalização 
da educação, em parceria com os municípios”, 
é uma das responsabilidades da Secretaria Esta-
dual de Educação e Desponto (Seduc)25.

A cooperação entre o Estado do Amazonas e 
municípios é restrita a ações pouco institu-
cionalizadas, voltadas ao transporte escolar e 
à formação, através do Centro de Formação 
de Profissional “Padre José Anchieta” (Ce-
pan), aberto à participação dos servidores 
municipais26. O Amazonas não é um caso iso-
lado, as relações entre estados e municípios 
tendem a ser frágeis em todo o Brasil. 

Um dos desafios para os estados assumi-
rem o papel de coordenador na educação é 
a inexistência de instâncias institucionali-
zadas de negociação com os municípios. O 
Conselho Nacional dos Secretários Estadu-
ais de Educação (Consed) e a União Nacio-
nal dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) e a Undime de cada estado pos-
suem natureza horizontal. 

A articulação intermunicipal aparece como 
um caminho para viabilizar estratégias de oti-
mização de recursos e fortalecimento das diver-
sidades regionais, como a compra de merenda 

23 SILVA (2020)
24  INEP (2020)
25 SEDUC-AM (2020)
26 SEGATOO (2015)

escolar e a distribuição de livros didáticos. O 
papel do estado é fundamental para coordenar 
essa articulação. Em entrevista, representantes 
da Associação dos Municípios do Amazonas 
(AAM) ponderam que não há uma cultura de 
cooperação intermunicipal no estado, devido à 
distância geográfica e a carência de profissionais 
qualificados na área nos municípios. Assim, a so-
lução seria a adoção de consórcios verticais, for-
mado pelo Estado e municípios, capitaneados 
pelo primeiro, dada sua maior capacidade de es-
truturação, sensibilização política dos governos 
locais e logística. Posteriormente, a AAM poderia 
ser acionada para auxiliar na coordenação. 

Um dos pontos positivos do Amazonas é a 
existência de Coordenadorias Regionais de 
Educação (CRE) em todos municípios, ligadas 
à estrutura da Seduc. O objetivo das coordena-
dorias é descentralizar ações e possibilitar o 
acompanhamento de políticas executadas nos 
municípios, mas ainda é necessário avançar na 
definição de quais ações devem ser descentra-
lizadas e qual deve ser o aporte estadual para o 
plano local/regional27. 

O fortalecimento das CRE pode ser o ca-
minho para facilitar a institucionalização de 
iniciativas que fortaleçam a relação estado e 
municípios. Estados que assumem o papel de 
coordenadores podem avançar no estabele-
cimento de padrões mínimos de condições 
institucionais entre os municípios e, assim, 
reduzir as desigualdades e promover as di-
versidades intermunicipais.

Educação infantil

Os municípios podem contar com coopera-
ção técnica e financeira dos governos federal e 
estadual na Educação Infantil (EI). No entanto, 
o cenário de oferta ainda é restrito no Brasil. 

Desde 2007, o governo federal realiza o 
Programa Nacional de Reestruturação e Aqui-
sição de Equipamentos para a Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil (Proinfância). 
Houve avanços no número de matrículas no 
país com o Proinfância, mas o percentual de 
crianças de 0 a 3 anos matriculadas em cre-

27 SILVA (2017)
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ches no Brasil ainda foi de 35,7%, em 2018. A 
Região Norte apresentou uma porcentagem 
de apenas 19,2%, com 14,2% no Amazonas. O 
percentual melhorou para crianças de 4 e 5 
anos matriculadas em Pré-Escolas. Em 2018, 
o Brasil teve 93,8%, a Região Norte alcançou 
88,0% e o Amazonas 87,8%. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fundeb) prevê o 
investimento em EI. Entretanto, em 2019, o 
investimento do governo federal em creches 
e pré-escolas foi o mais baixo dos últimos dez 
anos. Segundo a Secretária de Educação de 
Manicoré, o recurso do Fundeb é insuficien-
te. O município não possui nenhuma creche, 
apenas escolas que atendem crianças entre 4 
e 5 anos. A Secretaria de Educação de Humaitá 
aponta que possui planos de expandir o núme-
ro de creches. Um Novo Fundeb foi aprovado 
em 2020 e a expectativa é que haja um aumen-
to dos recursos disponíveis28 (Tabela 5).

Não há nenhuma política institucionaliza-
da do governo estadual de apoio aos municí-
pios na oferta da EI, apenas iniciativas pon-
tuais em alguns municípios, como a parceria 
entre o estado e o governo municipal de Novo 
Airão para reforma da creche municipal.29

28  PERES (2020)
29 AMAZONAS (2020b)

Ensino fundamental

Os municípios possuem um número con-
sideravelmente maior de matrículas nos anos 
iniciais do EF, mas o estado supera nos anos 
finais. No EF, atuam 31.991 professores no 
Amazonas, sendo 16.287 alocados nos anos 
iniciais e 18.526 na etapa final. Do total de 
docentes dos anos iniciais, 80,8% têm nível 
superior completo e 7,3% têm EM normal/
magistério. Foram identificados ainda 11,9% 
com nível médio ou inferior30. 

30 INEP (2019)

Tabela 5 
Número de Estabelecimentos da Creche Regular, por Localização  
e Dependência Administrativa, segundo o Município – 2019

Município

Número de Estabelecimentos da Creche

Total Urbana Rural

Total Municipal Privada Total Municipal Privada

 Beruri  3 - - - 3 3 -

 Borba  71 4 4 - 67 67 -

 Careiro  17 2 1 1 15 15 -

 Humaitá  7 7 3 4 - - -

 Manaquiri  2 1 1 - 1 1 -

Manicoré 91 6 6 85 85

Fonte: Censo Escolar, 2019.

Tabela 6 
Percentual de funções docentes  
com curso superior no ensino  
fundamental - Municípios – 2019

Município

Ensino Fundamental

Total Anos 
Iniciais

Anos 
Finais

Beruri 60,1 55,1 67,3

Borba 59,3 62,5 58,4

Careiro 76,0 80,4 72,5

Humaitá 86,1 83,7 89,5

Manaquiri 77,9 80,7 77,8

Manicoré 72,6 71,1 73,6

Fonte: Censo Escolar, 2019.
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Tabela 7
Percentual de Adequação  
da Formação do Docente no  
Ensino Fundamental -  
Municípios – 2019

Município
Ensino Fundamental

Gru-
po 1

Gru-
po 2

Gru-
po 3

Gru-
po 4

Gru-
po 5

Beruri
24,7 1,5 30,0 2,7 41,1

Borba
32,2 0,0 22,9 2,7 42,2

Careiro
36,3 0,3 34,4 2,9 26,1

Humaitá
45,7 0,3 29,8 9,9 14,3

Mana-
quiri 23,4 0,5 44,7 9,7 21,7

Manicoré
32,7 0,0 35,1 0,7 31,5

Fonte: Censo Escolar, 2019.

Tabela 8 
Taxa de Distorção  
Idade-Série no Ensino  
Fundamental - Municípios – 2019

Município

Ensino Fundamental  
de 8 e 9 anos

Total Anos  
Iniciais

Anos 
Finais

Beruri 36,4 26,6 48,9

Borba 26,3 14,4 40,8

Careiro 26,7 19,7 36,6

Humaitá 24 16,7 33,1

Manaquiri 21 13,1 31,1

Manicoré 22,6 13,9 33,1

Fonte: Censo Escolar, 2019.

Aprofundando nos territórios-alvo das 
ADTs, Humaitá é o município que possui o 
maior percentual de professores com ensino 
superior. Borba, por sua vez, possui o menor. 
Todos os municípios têm um ponto em co-
mum: o maior número de professores com 
ensino superior está na rede estadual e na 
área urbana (Tabela 6).

Além do desafio dos professores sem ensi-
no superior, é considerável o número de dis-
ciplinas lecionadas por professores sem for-
mação compatível para a área (Tabela 7). Nos 
anos finais do EF apenas 39,1% possuem ade-
quação professor/disciplina estado31. Todos 
os municípios dos territórios-alvo possuem 
patamares inferiores a 50% de adequação. O 
número de disciplinas ministradas por pro-
fessores sem formação superior na área rural 
é expressivo e a compatibilidade de discipli-
na é muito menor nas redes municipais.

Um outro desafio que existe é revelado 
pela taxa de distorção idade-série, isto é, per-
centuais de alunos com idade acima da espe-
rada para o ano em que estão matriculados. A 
Tabela 8 indica que, dos municípios que con-
templam os territórios-alvo, Beruri é o que 
possui maior taxa de distorção idade-série. 
As taxas quase que duplicam na área rural em 
relação à urbana em todos os municípios; e 
são bem menores nas escolas estaduais.

O estado possui um “Programa de Corre-
ção de Fluxo Escolar da rede estadual – o Pro-
jeto Avançar”32, implantado em 2005, com 
o objetivo de regularizar o fluxo escolar de 
estudantes matriculados nas escolas da rede 
pública estadual, no EF e médio33. A questão 
é que as maiores taxas de distorção estão nas 
redes de ensino municipais. 

Há uma forte demanda de expansão do 
EF e de transporte escolar nos territórios. 
Segundo a Secretaria de Educação de Borba, 
os principais desafios são a abrangência ter-
ritorial dos municípios, a dispersão popu-
lacional e o alto custo de deslocamento pela 
região. A Secretaria de Manicoré informa 
que, com os recursos do Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e 
recursos próprios, só consegue atender 75% 
da demanda por transporte. Outro desafio 
é a natural variação do volume de águas dos 

31 TODOS PELA EDUCAÇÃO (2020)
32 SEDUC-AM (2018) 
33 BARBOSA (2015)
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rios, que alterna entre períodos de vazante, 
nos quais o translado é fluvial; e de seca, que 
exigem dos alunos longas caminhadas.34

Ensino médio, Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), Educação Profissional 
e Ensino Superior

No Amazonas, a oferta do EM é excluden-
te no acesso e distribuição. Enquanto a taxa 
de atendimento do EF é de 97,6%, a do EM é 
de 65,9%. No que se refere ao número de ma-
trículas, 83,6% estão localizados em escolas 
urbanas.  Nos últimos anos, o estado avançou 
no resultado do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) para o EF, porém 
apresentou queda para o EM. Apenas 1,9% e 
14,5% dos alunos amazonenses de EM apren-
dem o esperado em Matemática e Língua Por-
tuguesa, respectivamente, na rede pública35. 

As entrevistas com os comunitários dos 
territórios-alvo revelam que a concentração 
da oferta no EM nas zonas urbanas provoca o 
abandono escolar dos alunos das áreas rurais. 
Ao precisarem obrigatoriamente morar nas 
sedes dos municípios, os estudantes vão pre-
cisar de apoio familiar para conseguir se man-
ter. Um dos principais motivos do abandono é 
a dificuldade de atrelar estudo e trabalho.

O número de professores que possuem 
ensino superior e a quantidade de discipli-
nas ministradas por docentes com formação 
compatível com a área de atuação são bem 
maiores no EM, quando comparando ao EF. 
Por outro lado, essa etapa de ensino possui as 

34  SILVA (2015)
35 TODOS PELA EDUCAÇÃO (2020)

maiores taxas de distorção idade-série, com 
patamares acima de 40% nos municípios dos 
territórios-alvo36.

No que se refere ao EJA, as quedas de 23,1% 
no número de matrículas, entre 2015 a 2019, 
para o EJA Ensino Médio e de 10,2% para o 
EJA Fundamental, entre 2018 e 2019, apon-
tam também a problemática da evasão. As-
sim como no EM, a modalidade possui um 
percentual elevado de professores com curso 
superior (Tabela 9)

Frente à dificuldade de ofertar EM e EJA 
no interior do estado, sobretudo nas áreas 
rurais, o estado criou, em 2007, o Centro de 
Mídias de Educação do Amazonas (Ceme-
am), que também oferece aulas do 6 ao 9º 
ano do EF. O Cemeam disponibiliza aulas em 
tempo real, diariamente, por meio do siste-
ma de IPTV (Internet por Televisão).

36 INEP (2019)

Tabela 9
Percentual de Funções Docentes  
com Curso Superior no Ensino  
Médio e na Educação de Jovens  
e Adultos, por Municípios – 2019

Município

Ensino 
Médio

Educação de 
Jovens e Adultos 

(EJA)

Beruri 100,0 91,3

Borba 98,1 74,3

Careiro 100,0 74,3

Humaitá 99,0 92,6

Manaquiri 100,0 53,8

Manicoré 96,1 91,5

Fonte: Censo Escolar, 2019

Professora 
e alunos na 

Comunidade 
Jacaretinga, RDS 

Igapó-Açu
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O Cemeam enfrenta algumas dificuldades: 
ausência de professores das próprias comu-
nidades, o que exige um longo deslocamento 
dos docentes ou mudança de moradia; o não 
domínio da língua portuguesa em algumas 
comunidades indígenas e a insuficiência de 
estrutura para fornecimento de energia elé-
trica nas áreas rurais.

A alternativa de ensino presencial mediado 
por tecnologia também é utilizada pela Univer-
sidade Estadual do Amazonas (UEA), em Beruri, 
Borba e Manaquiri. A tecnologia faz com que 
a Universidade esteja em todos os municípios 
do estado. Além da sua estrutura em Manaus, a 
UEA possui Centros de Estudo Superiores em 
seis municípios do interior; e Núcleos de Ensino 
Superior em 12 municípios, dentre eles: Careiro, 
Manicoré e Humaitá41. 

A UEA promoveu um forte processo de 
interiorização inclusivo do ensino superior 
nos últimos 20 anos. Ainda assim, a porcen-
tagem de amazonenses de 18 a 24 anos que 
frequentam o ensino superior em relação 
à população dessa faixa etária foi de 19,3%, 
em 2019. As entrevistas com atores locais dos 
territórios apontaram uma demanda pela 
adaptação dos cursos da UEA às vocações 
locais e a capilarização do serviço para áre-
as rurais dos municípios. Um outro desafio 
é a ausência de estratégias de absorção dos 
egressos pelo mercado de trabalho.

A educação no campo
 

No Brasil, a educação no campo teve avan-
ços por meio de articulações de movimentos 

sociais e entidades rurais, como a aprovação 
das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo; Programa Na-
cional de Educação na Reforma Agrária (Pro-
nera), Programa de Apoio à Formação Supe-
rior em Licenciatura em Educação do Campo 
(Procampo) e Programa Nacional de Educação 
do Campo (Pronacampo). Porém, nos últimos 
anos, essas políticas foram desarticuladas, com 
a extinção da Secretaria de Educação Conti-
nuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi/MEC), que coordenava o Procampo e 
Pronacampo; e a extinção do Pronera, atrelada 
à fragilidade do Instituto Nacional de Reforma 
Agrária (Incra).

As escolas rurais do Amazonas possuem di-
ficuldades no acesso à água potável, à energia e 
a esgoto. Ademais, não há pedagogia, currículo 
e materiais adaptados à realidade do campo.  
Em entrevista, a Coordenadoria de Educação 
do Campo (Cecampo), vinculada à Seduc, des-
taca a construção de uma proposta pedagógica 
para as escolas rurais, no entanto, o currículo 
ainda permanece o mesmo da área urbana. O 
ideal é a formulação de uma Política Estadual 
de Educação no Campo, com proposta pedagó-
gica e curricular específica.

O diálogo entre estruturas públicas e da 
sociedade civil pode resultar em ações inter-
setoriais para educação no Amazonas, pois os 
problemas ultrapassam os limites do campo 
educacional. Um exemplo é a possibilidade 
do Programa de Regionalização da Merenda 
Escolar (Prema) e do Programa de Regionali-
zação do Mobiliário Escolar (Promove), vin-
culados à Seduc e à Secretaria de estado da 
Produção Rural (Sepror), beneficiarem jovens 
produtores rurais, alunos do EM e EJA. 

Escola Municipal 
da Comunidade 

São José do 
Miriti, PAE 
Jenipapo, 
Manicoré
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O acesso ao lazer é um direito social tal qual 
o acesso à educação, saúde e assistência social, 
mas, diferente dessas áreas, a CF de 1988 não 
estabeleceu uma definição clara das compe-
tências dos entes federativos para a política 
de lazer, o que fortalece a inação governamen-
tal na área. O mesmo desafio acontece para o 
acesso ao esporte, umas das principais moda-
lidades de lazer no Brasil.  

As demandas de lazer identificadas com os 

POLÍTICA  
DE LAZER

DE ONDE PARTIMOS:  
AS DEMANDAS DE LAZER 
NOS TERRITÓRIOS

DEMANDAS  
DE LAZER

FORTALECIMENTO

IMPLEMENTAÇÃO 

Construir 
equipamentos 

de lazer

Desenvolver atividades 
esportivas para jovens

Garantir o direito das  
crianças em relação a 
educação e ao lazer

comunitários estão direcionadas ao acesso a 
iniciativas voltadas a crianças, adolescentes e 
jovens e à implementação de infraestruturas 
de lazer nas comunidades rurais. Os comu-
nitários apontam também demandas para 
o público adulto, especialmente, mulheres e 
idosos. As Secretarias Municipais de Lazer de 
Manicoré e de Humaitá assinalam a necessida-
de de revitalizar infraestruturas nas sedes dos 
municípios e avançar em ações intersetoriais 
com outras pastas das prefeituras.

O lazer como um direito social 

Apesar de o lazer ser um direito social presen-
te da CF de 1988, a política para esse segmento 
ainda carece de formulação de diretrizes nacio-
nais, de definição de uma lógica de cofinancia-
mento federativo e da estabilidade de estruturas 
governamentais especializadas no tema. As prio-
rizações políticas de cada governo condicionam 

os incentivos ao lazer e esporte. A construção de 
um sistema nacional37 é um caminho para avan-
çar em coordenação e cooperação federativa.

Em 2019, o Ministério do Esporte foi trans-
formado em uma Secretaria do Ministério da 
Cidadania. Na trajetória do extinto ministé-
rio, foram criados dois programas principais 
de esporte e lazer voltados à democratização 
de acesso e inclusão social: o Programa Segun-

37  CARNEIRO (2021)

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1º rodada de oficinas nos 
territórios-alvo para a construção participativa de ADTs, em novembro de 2019.
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do Tempo (PST) e o Programa Lazer e Esporte 
na Cidade (PLEC). O primeiro, descontinua-
do, preocupava-se com o fortalecimento do 
acesso ao esporte como meio educacional38. 

O segundo, ainda vigente, visa implantar 
núcleos recreativos e de lazer em áreas urba-
nas, rurais, comunidades de povos tradicio-
nais e indígenas, para estímulo da convivên-
cia social,  formação de gestores e lideranças 
e fomento da pesquisa e socialização do co-
nhecimento.39  As Secretarias de Manicoré e 
Humaitá não estão acessando o PLEC. 

Reconhece-se o avanço do PTS e PLEC na dis-
cussão de uma oferta mais inclusiva da política 
de lazer, mas ainda é preciso pontuar a centra-
lidade do esporte em detrimento dos diversos 
componentes possíveis que podem ser mobili-
zados nessa área. Esse é um processo, inclusive, 
que é replicado nas ações de governos estadu-
ais e municipais em todo o Brasil. 

O Governo do Amazonas e os governos 
municipais dos territórios-alvo do Projeto 
acompanham essa tendência. Sendo o lazer 
uma dimensão da cultura e, assim, entre-
laçado aos valores da sociedade40, ele pode 
mobilizar diferentes componentes culturais, 
como: artístico, físico-esportivo, intelectual, 
manual, social41 e turístico42.

O estado na política de lazer 

No final de 2019, por meio de uma refor-
ma administrativa, o Governo do Amazonas 
extinguiu, dentre outras secretarias, a Secre-
taria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel). As atribuições da Sejel deveriam ser 
absorvidas pela Secretaria de Estado de Edu-
cação e Desporto (Seduc). Este movimento foi 
comum em outros estados, no mesmo perí-
odo, e reflete a extinção do Ministério de Es-
porte no plano federal.

No mesmo período de extinção da Sejel, 
o governo do Amazonas instituiu a Funda-
ção Amazonas de Alto Rendimento (Faar), 

38 BARNABÉ (2015)
39 GOV.BR (2020)
40 MARCELINO (2015)
41 DUMAZEDIER (1980)                                                                                                         
42  CAMARGO (2003)

com a “finalidade de elaborar estudos, pla-
nejar, coordenar, supervisionar o desen-
volvimento do esporte de alto rendimento 
e executar ações para a promoção de even-
tos esportivos”43.  A criação da Faar revela 
como o governo estadual priorizou o es-
porte de alto rendimento.

A incorporação das atribuições da Sejel, 
pela Seduc, não foi efetivada com a criação 
de estruturas e projetos voltados ao esporte 
e ao lazer. Atualmente, a Seduc conta com 
uma Coordenação de Educação Física e Ar-
tes (Cefa), que atua na proposição de con-
teúdos pedagógicos para escolas estaduais 
da rede pública de ensino, através de dois 
programas:  o Programa de Apoio Didáti-
co e Pedagógico à Educação Física Escolar 
da Rede de Ensino do Estado do Amazonas 
(ProEFE) e o Programa de Apoio ao Ensino 
da Arte nas Escolas da Educação Básica da 
Rede Estadual de Ensino do Estado do Ama-
zonas (Proenarte). 

Há uma estratégia de fortalecimento de 
exercício de práticas corporais na escola, em 
que o professor de Educação Física pode dis-
ponibilizar duas horas de sua carga horária 
para o exercício de práticas corporais pelos 
alunos. A ideia é que, no futuro, também seja 
definida parte da carga dos professores de ar-
tes para práticas artísticas.

Os programas têm potencial para fortale-
cer o acesso ao lazer, dentro da escola, em diá-
logo com referências culturais dos territórios. 
Não há relação institucionalizada entre a Cefa 
e os governos municipais, mas há a possibili-
dade dos municípios receberem orientações 
para construção de projetos, pelas CRE.

Com a exclusão da Sejel, a Cefa passou a 
receber um número maior de demandas por 
atividades de lazer, como jogos escolares da 
rede pública estadual, que vão além da capa-
cidade da Coordenação. Por esse motivo, a 
recriação da ação da Sejel apresenta-se neces-
sária.  Tramita na Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas (Aleam) uma proposta 
de recriação da Secretaria. As justificativas 
são a paralisação de programas, que eram 
desenvolvidos pela Sejel, a descontinuidade 
da manutenção de infraestruturas de espor-

43FAAR (2020)
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te no estado e a necessidade de capilarizar 
projetos para o interior do Amazonas44. 

A recriação da Sejel é uma oportunidade 
para pensar o lazer para além do seu compo-
nente esportivo de alto rendimento; fortalecer 
a articulação com os municípios, dialogando 
com referências culturais de cada local; e es-
tabelecer intersetorialidade com outras se-
cretarias estaduais, como de Educação, Saúde, 
Assistência Social, Produção e Infraestrutura.

Um dos maiores desafios da implementa-
ção da política de lazer é a ausência de qua-
dros capacitados no plano municipal45. A Se-
jel poderia atuar na criação de uma política 
estadual de capacitação de agentes sociais 
de lazer e esporte, em parceria com a Uni-
versidade Estadual do Amazonas, que possui 
infraestruturas de ensino mediado em todo 
território estadual, e com o Centro de Educa-

44  INFORME MANAUS (2021)
45  MARCELINO (2015)

ção Tecnológica do Amazonas (Cetam), que 
possui ampla cobertura de infraestrutura 
física nos municípios do interior do estado.

É preciso ponderar os desafios para manu-
tenção de uma secretaria estadual voltada ao 
lazer. No geral, estados e municípios precisam 
de emendas parlamentares para execução de 
programas na área, tendência que também 
ocorre no Amazonas e nos territórios-alvo 
do Projeto. Enquanto o governo federal não 
avança na formulação de uma lógica de cofi-
nanciamento federativo para lazer e esporte, 
o acesso aos recursos da Lei Federal Pelé, o for-
talecimento do Fundo Estadual do Esporte e 
Lazer (Feel) e os destaques orçamentários de 
outras secretárias direcionadas à futura Se-
jel são alternativas para a implementação de 
ações intersetoriais.

Crianças 
brincando em 

igarapé da 
Comunidade de 

Jacaretinga, RDS 
Igapó-Açu
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A atuação municipal 

Todos os municípios dos territórios-alvo da 
ADT possuem secretarias municipais voltadas 
ao lazer. A maioria das comunidades do terri-
tório de Igapó-Açu não recebe assistência em 
relação ao lazer e ao esporte. Diferentemente 
da comunidade São Sebastião de Igapó-Açu 
que recebe apoio da Prefeitura Municipal de 
Manicoré. Enquanto a secretaria de Manicoré 
possui 29 funcionários, a secretaria de Hu-
maitá tem cinco, com plano de expansão.

As secretarias municipais enfrentam desa-
fios de financiamento, que se asseveram com 
os custos de locomoção e a ausência de co-
nectividade digital nas comunidades rurais. 
Os municípios dependem de emendas parla-
mentares para execução de programas, uma 
vez que, saúde, educação e assistência social 
são prioridades no orçamento municipal. 
Como alternativa, a secretaria de Manicoré 
vem discutindo a criação de um Fundo Mu-
nicipal de Esporte e Lazer, capaz de receber 
financiamento de outras fontes de recursos.

Promover participação Social também é 
um outro desafio nos territórios-alvo. Ne-
nhum deles possui Conselho Municipal de 
Esporte e Lazer. Humaitá planeja a criação 
desse órgão para este ano. Manicoré busca 
promover engajamento social por meio de 
congressos técnicos que definem o calendário 
esportivo do município. A criação do Conse-
lho é fundamental para fiscalização de um fu-
turo Fundo de Esporte e Lazer nos municípios

Como a organização de um conselho pos-
sui claros limites institucionais e a promo-
ção do lazer não é nem deve ser exclusiva-
mente governamental46, a formação de redes 
de iniciativas de lazer, esporte e cultura, por 
território e com participação de associações 
comunitárias, pode ser uma alternativa para 
a troca de experiências, capazes de munir 
ações governamentais mais alinhadas com 
demandas e aspectos culturais das áreas ur-
banas e rurais dos territórios. 

Os territórios-alvo concentram as infra-
estruturas públicas de lazer e de esporte nas 
áreas urbanas dos municípios. A maior parte 

46  MARCELINO (2015)

da construção de equipamentos não é realiza-
da com recursos municipais próprios. As se-
cretarias municipais apontam a necessidade 
de recursos para manutenção e revitalização 
de infraestruturas. O Quadro 4 apresenta os 
equipamentos públicos de lazer nas sedes dos 
municípios e no Território de Igapó-Açu.

Uma alternativa para expansão das infraes-
truturas de esporte e lazer para as áreas rurais 
dos territórios-alvo é o acesso ao Programa Fe-
deral Brasil em Campo do Ministério da Cida-
dania, aprovado em 2020, que prevê a criação 
de infraestrutura esportiva e paradesportiva 
em todo o território nacional. Destaca-se um 
ponto no programa: a iluminação dos espaços 
será realizada por meio de placas fotovoltai-
cas, algo importante para o contexto de baixo 
acesso à energia elétrica das comunidades ru-
rais do territórios-alvo do Projeto47.

O tempo e o espaço no contexto rural

As comunidades têm suas formas de lazer 
que são integradas às histórias, cultura e di-
nâmica de trabalho local. A característica de 
autonomia na organização social faz com 
que haja uma divisão menos rígida entre 
tempo de trabalho e tempo disponível para 
lazer na área rural do Amazonas, em compa-
ração às áreas urbanas.

O rural é visto não somente como o espaço 
de produção agrícola e outras atividades pro-
dutivas, mas como o local onde a vida acon-
tece em suas diversas dimensões. “O lazer é 
simbolizado pelos vínculos com as práticas 
das sociedades tradicionais, através de laços 
afetivos, relações pessoais e presença em co-
munidade, mas também pelas características 
da sociedade moderna com a organização do 
tempo, dos espaços, atitudes e interesses48”.

A maior parte das comunidades realiza 
atividades de lazer nas sedes das associações 
comunitárias, chapéus de palha e escolas, 
mas nem todas possuem esses espaços. Para 
algumas comunidades, os rios e a floresta e 
suas próprias casas são os espaços exclusivos 
para o lazer. A realização de festas tradicio-

47  MINISTÉRIO DA CIDADANIA (2020)
48  MARTIGNONI (2013)
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nais é a iniciativa comunitária de lazer mais 
consolidada. Cada comunidade possui uma 
ou mais festas, como é o caso das Festas do 
Boto e Tucunaré, em São Sebastião do Igapó-
-Açu. Os comunitários participam das festas 
realizadas em comunidades vizinhas, mes-
mo com os desafios dos custos de locomoção.

 A maioria das comunidades possui cam-
pos de futebol improvisados e participa de 
campeonatos municipais, realizados pelas 
secretarias municipais.  O futebol é o esporte 
mais praticado, mas as secretarias de Mani-
coré e Humaitá apontam que está crescendo 
a demanda por diversificação de esportes e a 
inclusão de outras práticas corporais.  Pou-
cas comunidades rurais possuem quadras 
poliesportivas, é o Caso de Tupana no Terri-
tório de Igapó-Açu e da comunidade Km 22 
em Careiro. Manicoré mantém três quadras 
na área rural dos municípios. O Distrito de 
Realidade ainda não possui quadra.

Capilarizar experiências urbanas para a 
área rural é uma alternativa, mas também 
um desafio para as secretarias municipais. O 
apoio de iniciativas de esporte, cultura e la-
zer da sociedade civil e a construção de ações 
intersetoriais podem auxiliar no alcance às 
comunidades. Para isso, os municípios po-
dem construir um Programa Municipal de 
Esporte e Lazer49, a partir de um diagnóstico 
participativo dos territórios e da formação 

49 MARCELINO (2015)

de um espaço de governança intersetorial 
com diferentes pastas, como cultura, educa-
ção, saúde, assistência social, infraestrutura 
e produção. Alguns pontos podem ser consi-
derados no Programa:

a)  a relação lazer e educação: a escola é 
um espaço com capilaridade nas áre-
as rurais, que também pode ser utili-
zado para práticas de lazer, esporte e 
cultura. É importante pensar o diálo-
go com referências culturais de cada 
comunidade. 

b)  a relação lazer e atividades econô-
micas: o lazer não se resume a uma 
mercadoria, mas sendo um elemen-
to integrado às demais dimensões da 
vida, pode auxiliar no fortalecimen-
to de dinâmicas econômicas do ter-
ritório, por exemplo, campeonatos 
de futebol viabilizam a venda de pro-
dutos locais das comunidades, assim 
como as festas tradicionais realiza-
das nas sedes municípios também 
dinamizam a economia local.

c)  a relação lazer e cultura: as secreta-
rias municipais de lazer e cultura po-
dem colaborar em ações de difusão e 
convivência comunitária de elemen-
tos como músicas, danças, artesana-
tos e festas tradicionais.

d)  a relação lazer e gênero: há diferença 
no tempo disponível para o lazer en-
tre homens e mulheres, sobretudo nas 
áreas rurais. As mulheres se dividem 

Quadro 4 
 Infraestruturas públicas de lazer nas áreas urbanas dos territórios-alvo  
e única infraestrutura pública de lazer no território Igapó-Açu

Careiro Igapó-Açu Manicoré Humaitá

- Praça da Juventude

- Estádio Afonsão

- Ginásios poliespor-
tivos

- Praça três poderes

- Parque Castanheiras

- Centro do Idoso

- Quadra poliesportiva 

na comunidade Tupana

- Ginásio muni-
cipal

- Academia ao 
ar livre

- Quatro qua-
dras em esco-
las municipais 
urbanas

-  Vias públicas 
para caminhada 

- Praça

- Orla do Rio Madeira

- Quatro campos de 
grama sintética

- Quatro quadras 
poliesportivas

- Praça da matriz

- Parque de exposição 
Pereira Gonçalves

Fonte: Elaboração própria.
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em jornadas de trabalho fora e dentro 
de casa. Um exemplo é que homens 
tem prioridade nos horários de menor 
incidência do Sol para o uso dos cam-
pos em algumas comunidades. 

e)  a relação lazer e idade: o lazer é apon-
tado como um fator de permanência 
e reprodução social no meio rural. A 
ausência de iniciativas e espaços de 
lazer no campo pode ser um dos mo-
tivos para o êxodo rural de jovens50. 
Crianças e idosos também não dis-
põem de incentivos de lazer e cultu-
ras nas comunidades.

50 MAZIERO (2019). 

As políticas de lazer devem democratizar 
o acesso aos espaços e às iniciativas de lazer, 
especialmente para que não haja uma apro-
priação desigual das cidades e benefícios dos 
investimentos públicos. Ao mesmo tempo, 
não devem ser criadas formas excessivamen-
te estruturadas para o lazer, se sobrepondo 
à realidade dos territórios. A questão central 
é garantir acesso e respeito à autonomia das 
comunidades.

Primeiros 
moradores da 
Comunidade 

Jacaretinga, RDS 
Igapó-Açu



83

A política de segurança pública deve ser 
considerada uma política social, pois é um 
serviço que o Estado deve oferecer à socie-
dade, com o objetivo de proporcionar am-
bientes e espaços onde as pessoas sintam-se 
seguras. Para isso, a área é composta por cin-
co dimensões: controle do crime; controle 
da violência; aprimoramento das agências 
de segurança pública; justiça criminal e pre-

venção51. Atualmente, o setor possui maior 
envolvimento do governo federal e dos go-
vernos estaduais, por controlarem as insti-
tuições policiais, enquanto os municípios 
coordenam as guardas municipais. No pre-
sente diagnóstico, será abordada a situação 
da segurança pública e da violência no esta-
do do Amazonas e nos municípios foco de 
atuação do Projeto. 

51  PERES (2014).

POLÍTICA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA

DE ONDE PARTIMOS: AS 
DEMANDAS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA NOS TERRITÓRIOS

Construir um posto 
policial nas  

comunidades

Proteger as comunidades 
frente ao asfaltamento 

dos ramais

Preservar a tranquilidade 
no território e liberdade 

de andar sem medo

Desenvolver projetos 
sobre alcoolismo, drogas e 
gravidez na adolescência 

Combater a grilagem de 
terras e os mineradores

Roda de conversa 
com moradores 

da Resex Lago do 
Capanã Grande, 

Manicoré

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1º rodada de oficinas nos 
territórios-alvo para a construção participativa de ADTs, em novembro de 2019.



84

As demandas levantadas nos territórios-
-alvo (ver página anterior) estão relaciona-
das a ações preventivas de segurança pú-
blica e revelam a sensação de haver poucos 
conflitos violentos nas comunidades con-

sultadas, combinado com baixa presença 
de aparato policial. Entretanto, trechos 
de falas dos comunitários obtidas nas ofi-
cinas ilustram a sensação de insegurança 
nos territórios. 

Aumento do policiamento nas comunidades

“Policiamento para a comunidade porque hoje em dia passa gente para todo lu-
gar. Os jovens estão muito vulnerável a pedofilia, drogas e ninguém fala disso. Na 
escola deveria ter pessoas para falar sobre isso” 
(1ª Rodada de Oficinas para construção das ADTs. 
Moradora da comunidade Tupana, Careiro Castanho)

Preservação da paz

“Todo canto tem droga e violência, mas lá tem certa paz. Até agora não teve 
morte por violência”. (1ª Rodada de Oficinas para construção das ADTs. Mora-
dor do ramal do Floresta, Careiro Castanho)
Para nós aqui, o Luz para todos é um grande desenvolvimento, mas por mim, 
esse ramal não vai ficar pronto. Porque com o ramal vai aparecer bandidos de 
tudo o que é jeito” 
(1ª Rodada de Oficinas para construção das ADTs. 
Morador da comunidade de Boa Esperança, RDS do Rio Amapá, Manicoré)

Drogas e atividades ilegais

“A droga está chegando porque as pessoas estão trazendo. Merendeira da es-
cola vi garrafas de cerveja, vinho, pontas de diversos cigarros. Soube que foram 
os garimpeiros que trouxe. Moradores de fora e os próprios alunos” 
Comunidade de Boa Esperança, RDS do Rio Amapá, Manicoré

“Tráfico de drogas que é um problema generalizado” 
Morador do ramal do Floresta. Careiro Castanho

Riscos para a juventude

“Renda para jovens, que estão se perdendo nas drogas. Não há um projeto es-
pecifico para eles. A floresta é tão rica de coisas, mas não tem projetos espe-
cíficos para os jovens. Não há cursos na região. São coisas que estão sendo 
desperdiçadas na região. Tem flora e água o ano inteiro na região. A falta de 
recursos para os jovens leva ao problema das drogas. Nas festas se consomem 
droga como água nas comunidades. Isso já é uma realidade” 
(1ª Rodada de Oficinas para construção das ADTs. Comunidade de Boa Espe-
rança, RDS do Rio Amapá, Manicoré)
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A seguir, pontos relevantes sobre a segu-
rança pública no Amazonas.

Ausência de coordenação federativa 
na política de segurança pública

Ao longo da história republicana brasilei-
ra, o sistema policial acompanhou as oscila-
ções da federação: nos momentos autoritá-
rios, as polícias ficavam submetidas ao poder 
central, em períodos democráticos, simboli-
zavam a autonomia das elites regionais52.  

Na Constituição Federal de 1988 (CF de 
1988) não ficou definido o conceito de segu-
rança pública, nem os papéis de cada nível de 
governo53. Foram apenas listadas quais orga-
nizações policiais atuam em cada tema e sob 
responsabilidade de qual ente federativo54. O 
governo federal ficou responsável pela gestão 
da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), enquanto os governos estadu-
ais ficaram com o comando da Polícia Militar 
(PM) e da Polícia Civil (PC). A PM é responsá-
vel pela prestação dos serviços de segurança, 
proteção social e prevenção criminal e a PC 
pela investigação criminal e coleta de provas 
para subsidiar a atuação do Poder Judiciário. 
Os municípios ficaram com a opção de criar 
guardas civis municipais55 . 

Este modelo fez dos estados os protagonis-
tas da segurança pública no país e os princi-
pais responsáveis pela execução de despesas 
no setor56, tendo em vista o peso dos salários 
de PMs e PCs. Os municípios, por sua vez, in-
crementaram sua importância nos últimos 
anos, em razão do aumento da violência nas 
cidades médias e pequenas. Desde os anos 
2000, foram criadas guardas civis munici-
pais e secretarias municipais de segurança, 
que resultaram em um contingente de quase 
100 mil guardas municipais, em mais de mil 
municípios brasileiros57. 

No caso do governo federal, além da gestão 
das polícias federais, havia uma expectativa de 
que ele assumisse o papel de coordenador na-

52 COSTA, A; GROSSI, B. (2007)
53 PERES et al (2014)
54 LIMA, R. S. D.; BUENO, S; MINGARDI, G. (2016)
55 PERES et al (2016)
56 PERES et al (2016) 
57 PERES et al (2016)

cional do setor, inclusive com a criação de um 
sistema nacional. Entretanto, o que foi visto 
desde a CF de 1988 foram iniciativas isoladas e 
descontinuadas de transferir recursos para os 
estados investirem nas PMs. Ainda, houve ten-
tativas de promover maior alinhamento nacio-
nal entre os sistemas estaduais de segurança, 
mas todas sem sucesso58, assim como as tenta-
tivas fracassadas de criação de um Sistema Na-
cional de Segurança Pública59.

 Combinado à ausência de coordenação fe-
derativa, o estado do Amazonas convive com 
dificuldades em articular as diferentes polí-
cias que atuam no mesmo território , a saber: 
PM, PC, PF e PRF. Há uma ausência de regu-
lamentação das funções de cada polícia, que 
produz diversos ordenamentos para solução 
de problemas similares de violência60. Um dos 
exemplos que ilustra essa desarticulação é o 
fato da PM e da PRF que atuam no estado não 
colaborarem para o policiamento das rodo-

58 PERES et al (2016)
59 CANO (2006)
60 LIMA et al (2016)

Jovem moradora 
da Comunidade 
de Cívita, Resex 
Lago do Capanã 
Grande, Manicoré
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vias federais que cortam o Amazonas. A eleva-
da quantidade de núcleos populacionais que 
demandam policiamento ostensivo, amplifica 
esses desafios, pois gera dilemas de sobrepo-
sição de atribuições e ausência de qualquer 
força policial nesses territórios. 

Desafios atuais na gestão da 
Segurança Pública no Amazonas 

A Secretaria de Segurança Pública do Ama-
zonas (SSP-AM) é responsável pela coordena-
ção geral de todas as atividades do sistema de 
segurança pública. O que envolve vários ór-
gãos: PM, PC, Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran), Corpo de Bombeiros, Correge-
doria-Geral, Secretaria-Executiva-Adjunta de 
Inteligência e o Instituto Integrado de Ensino 
e Segurança Pública (Iesp). De acordo com o 
IBGE61, a SSP-AM também possui um Conselho 
Estadual de Segurança Pública, um Fundo Esta-
dual de Segurança Pública e um Plano Estadual 
de Segurança Pública. Contudo, não foram en-
contradas informações sobre estes espaços.

61 ESTADIC (2019) 

Em termos orçamentários, no agregado 
de 2015 a 2018, o setor de segurança pú-
blica foi responsável por 9,86% das des-
pesas totais do Amazonas, atrás apenas 
da saúde e educação62. A principal parcela 
dessas despesas vai para o pagamento de 
policiais. Apesar do peso no pagamento 
de salários, o estado tem sofrido com a 
diminuição do quadro policial, em razão 
da aposentadoria dos agentes. A SSP-AM 
não realiza concurso para contratação de 
policiais há 11 anos, o que gera defasagem 
na distribuição desses profissionais pelas 
regiões do Amazonas63.

Agrava ainda esta situação, a escassez de 
recursos para realizar a manutenção admi-
nistrativa dos batalhões da PM pelo interior 
do estado e também para garantir a logística 
de transporte, alimentação e hospedagem 
de policiais que são deslocados dos seus mu-
nicípios de moradia. Tal carência obriga as 
prefeituras e até moradores de comunidades 
remotas a organizarem rateios para apoiar a 
ida de PMs a esses territórios.

62  SINCONFI
63 D24Amazonas (2021)

Liderança 
comunitária 
caminha na 
vicinal da 

Comunidade São 
João, Careiro
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A SSP-AM ainda enfrenta dificuldades para 
alimentar o Sistema Integrado de Segurança 
Pública (Sisp), onde se registram as ocorrên-
cias criminais. Não há uma integração no re-
gistro de violências que ocorrem no interior e 
em áreas que não possuem acesso à internet. 
Desse modo, as informações apresentadas na 
ferramenta SSP Dados, além de não estarem 
disponíveis em formato editável, possuem al-
tas taxas de subnotificação. 

Aumento da violência  
no estado do Amazonas 

Desde o final dos anos 2000, o Amazonas 
foi palco de um aumento sensível nas ocor-
rências criminais, especialmente de homicí-
dios. A cidade de Manaus se tornou um ponto 
importante para o controle e distribuição de 
drogas na região, pois é o principal entrepos-
to da chamada “Rota dos Solimões”, um dos 
principais corredores de drogas que chegam 
ao Brasil, oriundas do Peru e da Colômbia, 
via Rio Solimões. Essa importância estratégi-
ca, somada a um conflito entre o Comando 
Vermelho e o Primeiro Comando da Capital 
(PCC)64 para controlar o mercado de droga 
em toda a Região Norte do Brasil, fez aumen-
tar o número de homicídios no estado e na 
região,  conforme ilustrado no Gráfico 2.

Os efeitos desses conflitos são sentidos 
também nas diversas regiões do interior do 
estado. Especificamente nos municípios de 
atuação do Projeto, Humaitá e Manicoré, o 
número de mortes em valores absolutos é pe-
queno, mas ao analisar a taxa por 100 mil ha-
bitantes, nota-se que o município de Careiro 
apresenta valores semelhantes aos encontra-
dos no estado. Como usualmente ocorre em 
contextos de violência, esses homicídios são 
principalmente contra homens de 15 a 29 
anos, tanto em nível estadual quanto muni-
cipal (Gráfico 3).

Além do crescimento nos homicídios, o 
estado do Amazonas presenciou aumento 
exponencial nos índices de queimadas e des-

64 O PCC é uma organização criminosa oriunda do Estado de São 
Paulo, que já teve o controle da distribuição de drogas na região 
Norte. 

Gráfico 2

Gráfico 3

Taxa de homicídios por 100 mil habitantes 
no Amazonas e na Região Norte

Taxa de homicídios por 100 mil habitantes  
nos municípios do Projeto
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Fonte: Elaboração própria, a partir de 
informações sobre mortes violentas obtidas 
no Datasus”
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matamento entre os anos de 2019 e 202065, 
inclusive nos municípios de influência da 
BR-319 e terras indígenas da região66. Preo-
cupa o fato de pesquisas apontarem relação 
positiva entre desmatamento e homicídios 
em municípios da Amazônia Legal67. 

A violência de gênero no Amazonas 

A violência de gênero é um problema an-
tigo e estrutural na sociedade brasileira, que 

65 TERRABRASILIS (2021)
66  Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal (2020)
67  SANT´ANNA (2010)
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afeta mulheres e meninas de todas as idades 
e de diferentes classes sociais. Quando ana-
lisado o Amazonas, nota-se um crescimento 
no número de casos de violência registrados 
nos últimos anos da análise, sempre com 
predominância de vítimas mulheres. Essas 
variações e o crescimento no número abso-
luto a partir de 2009 podem estar relaciona-
dos a um aumento nos registros de violência 
no estado. Agrava esse quadro, a distribuição 
das ocorrências por faixa etária, que aponta 
meninas de 10 a 14 anos como as que mais so-
frem crimes desse tipo, o que aumenta a pro-
babilidade de as agressões ocorrerem dentro 
do núcleo familiar (Gráfico 4). 

Gráfico 5

Registros de violência contra mulher, por faixa 
etária, a cada 10 mil mulheres, no Careiro
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Gráfico 6

Registros de violência contra mulher, por faixa 
etária, a cada 10 mil mulheres, em Humaitá
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Gráfico 4

Registros de violência por faixa etária a cada 
10 mil mulheres no Amazonas
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Ao descer a lupa e analisar, especifi-
camente, os municípios alvo do Projeto, 
é possível encontrar um cenário seme-
lhante em relação à violência de gênero. 
As mulheres são as principais vítimas das 
agressões em Careiro Castanho e Humaitá 
(Gráfico 5, Gráfico 6). No Careiro, as me-
ninas de 10 a 14 anos continuam a ser as 
que mais sofrem com esses casos. Em Hu-

maitá as principais vítimas são mulheres 
jovens de 20 a 29 anos. 

Desde 2011 as equipes do SUS registram 
esse tipo de ocorrência no Careiro. Em Hu-
maitá, a prática de registro sistemático co-
meçou em 2015. No município de Manicoré, 
os registros até 2018 são erráticos e apontam 
erros na contabilização. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações sobre violências sofridas e atendidas pelo 
SUS, retiradas do Datasus”. 
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Os desafios da promoção de equidade 
de gênero nas políticas sociais  

As desigualdades que decorrem de ques-
tões de gênero se reproduzem nas diferen-
tes esferas da vida em sociedade, no espaço 
privado e no espaço público, inclusive no 
campo das políticas sociais. As mulheres são 
quem vivenciam de forma mais acentuada 
esse quadro de opressão68.

 No Amazonas, quanto mais distante a mu-
lher viver dos centros urbanos, mais ela vai 
sentir a desigualdade de gênero presente em 
seu cotidiano. Contribui para isso, o fato de os 
serviços de atenção e defesa dos direitos das 
amazonenses serem gerenciados pelo governo 
estadual, mas concentrados na capital. Assim, 
as 808 mil mulheres que residem nos outros 61 
municípios do estado ficam descobertas69. 

A dificuldade se amplifica pelo fato de o trans-
porte hidroviário ser o principal meio de loco-

68 GASPAROTTO(2017)
69 LIMA (2020)

moção da população pelo território estadual, 
peculiaridade não incorporada na implemen-
tação dos serviços de defesa dos direitos para 
mulheres70. A título de exemplo, a Secretaria 
Executiva de Política para as Mulheres (SPM), 
vinculada à Secretaria do Estado de Justiça, Di-
reitos Humanos e Cidadania, possui dois ônibus 
doados pelo governo federal para realizar a ofer-
ta do programa chamado Ônibus da Mulher. A 
iniciativa tinha como objetivo realizar atendi-
mentos sociais (com apoio de profissionais da 
saúde e assistência social) e orientações sobre 
violência doméstica para mulheres. Mesmo 
sendo itinerante, o serviço ficava restrito a zona 
metropolitana de Manaus, devido à dificuldade 
de circulação rodoviária pelo estado. 

O Plano Nacional de Políticas para as Mu-
lheres prevê como um dos requisitos da trans-
versalidade da política, a responsabilidade 
dos governos locais na criação de Organis-
mos de Políticas para as Mulheres (OPM)71. 

70 Idem.
71 As  secretarias,  coordenadorias,  superintendências,  diretorias  
e  gerências  de  políticas para as mulheres no âmbito dos Esta-
dos e municípios são identificadas como  OPM.

Liderança 
comunitária em 

atividade cotidiana  
na Comunidade São 
José do Miriti, PAE 
Jenipapo, Manicoré

DESIGUALDADE  
DE GÊNERO
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No Amazonas, apenas 12 municípios contam 
com instituições deste tipo. Nos territórios de 
atuação do projeto, somente Careiro possui 
uma coordenadoria de política para as mu-
lheres, ligada ao gabinete do prefeito. 

Consequentemente, os principais serviços 
públicos acessados pelas mulheres amazo-
nenses do interior são restritos aos equipa-
mentos da assistência social, os Cras e Creas. 
Os Centros Estaduais de Referência e Apoio à 
Mulher (Cream), o Serviço de Apoio Emergen-
cial à Mulher (Sapem) e o Serviço de Apoio à 
Mulher, Idoso e Criança Casa de Maria (Sami-
cs), todos administrados pelo governo estadu-
al, funcionam apenas na capital. 

As políticas desenvolvidas pela SPM e as 
ações realizadas por outras pastas, muitas ve-
zes acabam sendo políticas de mulheres e não 
políticas de gênero. Nesse sentido, há uma cen-
tralidade no feminino e na reprodução social 
e manutenção da família. Logo, tais iniciativas 
apenas reforçam normas patriarcais72. Dessa 
forma, muitos atores tratam a violência contra 
a mulher nela mesma e não a partir dos pa-
drões de comportamento entre os sexos73. 

As políticas de gênero, por outro lado, 
partem da premissa de que as instituições 
estatais fazem parte da construção política e 
social dos gêneros. Portanto, devem comba-
ter a desigualdade entre homens e mulheres, 
e respeitar estas como sujeitos autônomos, 
portadores de direitos, ativos e participantes, 
superando os papéis sexuais naturalizados74.  

 O compromisso com a abordagem de gêne-
ro torna necessário implantar ações transver-
sais entre as pastas de saúde, de educação, do 
trabalho e da assistência social75. Entretanto, 
no Amazonas, há baixa articulação entre estes 
setores. É comum que as secretarias tratem das 
necessidades de mulheres e homens apenas 
como melhorias na vida cotidiana, com qua-
lificação do acesso a água, transportes, dentre 
outros. Embora sejam aspectos fundamentais, 
estas ações não transformam os papéis e as re-
lações em função do sexo76.

Nesse sentido, para alavancar a autono-

72 BANDEIRA; ALMEIDA (2013)
73 BANDEIRA; ALMEIDA (2013)
74 BANDEIRA; ALMEIDA (2013)
75 BANDEIRA; ALMEIDA (2013)
76 PNUD (2019)

mia econômica das mulheres, é necessário 
promover oportunidades no mercado de tra-
balho, e socializar os trabalhos domésticos 
atribuídos às mulheres, para que possuam 
igualdade de condições dentro e fora de suas 
casas. Para isso, é fundamental a ampliação 
das vagas em creches e no ensino infantil, 
além de sua participação em arenas de gover-
nança e espaços de lazer. Nos territórios de 
atuação do Projeto, a ausência de creches se 
mostrou um entrave para a o envolvimento 
de mulheres em atividades não ligadas aos 
afazeres domésticos e cuidado com os filhos. 

Para promover a transversalidade das ações 
de gênero, a política de saúde é fundamental. A 
saúde da mulher não se resume às questões ma-
terno-infantis, mas também integra aspectos 
sócio-históricos e culturais, a exemplo das vio-
lências vividas por elas77. A Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher preconiza 
a ampliação do olhar sobre as necessidades so-
ciais das mulheres, entre elas: sexualidade, re-
produção, planejamento familiar, aborto e com-
bate à violência doméstica e sexual. A despeito 
de ser uma política abrangente, ainda aparece 
de forma tímida nos territórios, principalmente 
na vida de mulheres em ambientes rurais78. 

77  TEIXEIRA (2018)
78 IPEA (2017)
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Por serem “portas de entrada” para os casos 
de violência, pela sua proximidade com a co-
munidade através da Estratégia de Saúde da Fa-
mília e do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde, a atenção básica atua na prevenção 
das violências e promoção da saúde da mulher. 

Um indicador importante sobre a saúde 
da mulher é a taxa específica de fecundidade 
entre mulheres de 15 a 19 anos de idade. No 
Brasil, em 2019, esta taxa era de 59,0 nasci-
mentos a cada mil mulheres nessa faixa etá-
ria. O que chama atenção é a diferença entre 
as taxas de fecundidade dos estados: o Sudes-
te e Sul, possuíam, em 2019, taxa de fecundi-
dade adolescente de 49,4 e 50,0, respectiva-
mente. O Centro-Oeste e Nordeste de 62,7 e 
65,2. Na região Norte, a taxa era de 84,5 nas-
cimentos, sendo a do Amazonas 93,279.

Nos territórios de atuação do Projeto, a 
gravidez precoce é recorrente, mas aborda-
da a partir de uma perspectiva que não leva 
em consideração as normas e padrões sociais 
patriarcais que regem a vida das meninas. 
Assim, as ações realizadas como forma de 
prevenir a gravidez não quebram o ciclo de 

79 IBGE (2021)

poder que promove as desigualdades. A con-
tracepção é importante para a manutenção 
de uma boa saúde sexual e reprodutiva, e de 
ganho de autonomia por essa jovem, porém 
não pode ser a única solução80. 

 Os casos de violência sexual e doméstica 
são também fatos recorrentes nos territó-
rios. Apesar disso, atividades promovidas 
na área de educação, para promoção de 
mudança de valores e comportamento nas 
escolas, não têm continuidade e são insufi-
cientes. Há desarticulação entre a SPM e a 
Seduc, além de o tema não estar na agenda 
prioritária das secretarias municipais e es-
taduais de educação. 

Mesmo frente à baixa capilaridade dos 
serviços de proteção e de combate à violência 
contra a mulher, os professores, agentes im-
portantes no combate à violência, não estão 
envolvidos nessa rede de amparo e preven-
ção. Muitos não estão aptos a lidarem com 
questões de violência sexual ou com as de-
núncias que podem chegar pela escola, além 
de não promoverem atividades de prevenção 
à violência sexual.

80 PNUD (2019)

Mulheres 
em roda de 
conversa no 

Ramal do 
Floresta, Careiro
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Agricultor na sua 
produção de farinha, 
Comunidade Monte 

Claro, Lago do 
Capanã Grande, 

Manicoré
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DIAGNÓSTICO 
DE ATIVIDADES 
PRODUTIVAS
O diagnóstico sobre as Atividades Produtivas abarca 

a necessidade de fortalecimento dos potenciais 

produtivos e de diversificação das atividades 

econômicas dos territórios. 

O tema possui transversalidade com as demais 

dimensões, uma vez que o desenvolvimento das 

cadeias produtivas locais está atrelado: (i) ao 

contexto de conservação e proteção ambiental 

e territorial e dos modos de vida amazônicos; (ii) 

à necessidade de organização comunitária; (iii) à 

demanda por infraestrutura produtiva e de transporte 

para escoamento da produção; (iv) à ampliação e 

qualificação da educação no campo; dentre outras 

intersecções. 
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Modelos econômicos no Amazonas 

Historicamente, dois modelos econômi-
cos no Amazonas ganharam destaque: os 
ciclos da borracha e o desenvolvimento da 
Zona Franca de Manaus (ZFM) , por meio 
da implantação de três polos econômicos, o 
Polo Industrial de Manaus (PIM), e os polos 
comercial e agropecuário da Amazônia ad-
ministrados pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) 1.

1 INSTITUTO ESCOLHAS (2019)

A ZFM existe no Estado desde os anos 1960 
com o objetivo de Promover a integração na-
cional e, após o declínio do modelo dos ciclos 
da borracha, gerar emprego e renda2.

Os modelos, contudo, concentraram a po-
pulação, a riqueza e a renda na capital. Nem 
mesmo os municípios da região metropolita-
na de Manaus (RMM) se beneficiaram com o 
desenvolvimento econômico. Manaus, sozi-
nha, responde por 78,97% do PIB per capita 
do Estado, que, desde 1990, mantém taxas de 

2 INSTITUTO ESCOLHAS (2019)

DE ONDE PARTIMOS: AS DEMANDAS POR GERAÇÃO DE RENDA E 
PERSPECTIVA DE FUTURO NOS TERRITÓRIOS

FORTALECIMENTO

IMPLEMENTAÇÃO 

Pavimentação 
de ramais para 
escoamento da 

produção

Diversificação 
das atividades 

produtivas

Fortalecimento 
do extrativismo

Diversificação 
de canais de 

venda

Desenvolvimento 
do turismo de 

base comunitária

Geração de 
renda para  

as mulheres

Geração  
de renda para 

os jovens

Entreposto para 
armazenamento 
e escoamento da 

produção

Assistência 
técnica ampliada  
e mais qualificada

Fortalecimento da 
pesca sustentável

Transporte 
para 

escoamento 
da produção

Formalização e 
fortalecimento dos 
grupos produtivos

Profissionalização 
dos serviços locais

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1º rodada de oficinas nos 
territórios-alvo para a construção participativa de ADTs, em novembro de 2019.
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crescimento superiores aos demais entes da 
Federação, inclusive São Paulo3.

Uma das principais vulnerabilidades da 
ZFM é o seu custo expressivo, que acaba divi-
dido nacionalmente, enquanto os benefícios 
são restritos a sua área de atuação. Em 2015, 
o total arrecadado pelo Governo Federal na 
região foi de R$ 14 bilhões comparados a R$ 
25 bilhões de incentivos fiscais4. Historica-
mente, esses recursos pouco contribuíram 
para a redução das vulnerabilidades socio-
econômicas e de infraestrutura da região, 
como água tratada e esgotamento sanitário5. 

3  EESP-FGV (2019)
4  EESP-FGV (2019)
5  OLIVEIRA; MEDEIROS (2019)

Além disso, não há evidências claras sobre 
o impacto do modelo da ZFM no combate 
ao desmatamento. Ainda que não rejeite tal 
hipótese, estudo realizado pela Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação Getu-
lio Vargas (EESP-FGV) calculou que a capa-
cidade da ZFM em reduzir o desmatamento 
é “bastante modesta”: a cada 1% de aumento 
da população empregada nas indústrias da 
ZFM, existe uma redução de 0,006% na taxa 
do desmatamento6. 

Com a sobrevivência dependente da con-
cessão de incentivos fiscais, o PIM é um mo-
delo vulnerável às crises e à condução da po-

6  EESP-FGV (2019)

BIOECONOMIA

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 
a “bioeconomia” é a “produção, utilização e conservação de recursos biológicos, 
incluindo os conhecimentos relacionados, ciência, tecnologia e inovação, para fornecer 
informações, produtos, processos e serviços em todos os setores econômicos, visando 
uma economia sustentável” (FAO, 2019). O termo tornou-se popular na primeira década 
do século XXI, depois de utilizado pela União Europeia (UE) e pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como marco para promover o 
uso da biotecnologia no desenvolvimento de novos produtos e mercados. No Brasil, 
segundo levantamento feito em 2018 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDES), a bioeconomia movimenta um mercado de US$ 326 bilhões 
(SEDECTI, 2021)(a). Contudo, esse número considera setores produtivos como a 
agropecuária, que representa 53% da receita, tornando-se necessário, assim, qualificar 
as atividades relacionadas para mostrar que uma “bioeconomia sustentável” ainda 
requer investimentos com características específicas (SEDECTI,2021)(a).

Mulheres 
cozinhando na 

Comunidade São 
José do Miriti, PAE 
Jenipapo, Manicoré 
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lítica econômica7. O governo do Amazonas 
tem buscado, nos últimos anos, a construção 
de um modelo econômico complementar 
que possa contribuir com a redução da dis-
torção econômica entre capital e interior, a 
ampliação da diversidade produtiva de todo 
o Estado e a identificação de novas oportuni-
dades para alavancar as atividades econômi-
cas que estejam em sintonia com a “vocação” 
da região8.

Acadêmicos, organizações da sociedade 
civil, setor empresarial e poder público vêm 
desenvolvendo discussões e propondo ações 
para a consolidação da bioeconomia como 
estratégia de desenvolvimento na Amazônia. 
Em junho de 2021, o governo do Estado do 
Amazonas Promoveu o “Fórum de Inovação 
em Investimentos na Bioeconomia Amazôni-
ca” (F2iBAM)9 com representantes dos nove 
Estados da Amazônia Legal. O F2iBAM foi 
proposto como um evento anual permanen-

7  INSTITUTO ESCOLHAS (2019)
8 SEDECTI (2020)
9 SEDECTI (2021)(a) 

BIÓPOLIS AMAZONAS

É um dos programas estruturantes do 
Plano Plurianual (PPA 2020-2023) que 
busca converter a sociobiodiversidade 
amazônica em ativos econômicos-
financeiros ancorada numa política 
industrial. Envolve várias Secretarias 
Estaduais e abarca um conjunto de 
políticas para diversificar e fortalecer a 
matriz econômica existente ancorada 
na ZFM, além de dinamizar as cidades 
do interior a partir do incentivo ao 
processamento local de produtos 
e insumos e de investimento em 
infraestrutura (SEDECTI, 2020).

INOVASOCIOBIO AMAZONAS 

Viabilizado por um convênio entre 
o MAPA e a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Sedecti), o projeto visa 
ao fortalecimento e à inovação em 
três cadeias da sociobiodiversidade 
priorizadas: castanha-do-Brasil, 
guaraná e pirarucu selvagem. As 
ações estão voltadas a garantir 
acesso à informação, crédito e 
inovação nas cadeias. Em relação 
aos municípios do interflúvio Purus-
Madeira, o projeto estima impactar 
diretamente Beruri; e indiretamente 
Borba, com a cadeia da castanha e 
Tapauá, com a cadeia do pirarucu.

te, integrando o calendário do “Plano Recu-
peração Verde da Amazônia Legal” (PRV)10.

O “Projeto Amazônia 4.0”, desenvolvido 
por especialistas, prevê a utilização das tec-
nologias da Indústria 4.0 para transformar 
os recursos naturais em produtos de maior 
valor agregado, com o objetivo principal de 
beneficiar as comunidades locais11. As ações 
do Amazônia 4.0 estarão concentradas na 
desconhecida e pouco utilizada diversida-
de biológica e no processamento externo, 
concentrado no setor de alimentos e bebi-
das, da maior parte dos produtos da floresta 
amazônica12. 

10 CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL (2021)
11 FUNDAÇÃO FHC (2019)
12  INSTITUTO ESCOLHAS (2019)
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No âmbito das políticas estaduais, o go-
verno estadual do Amazonas, liderado pela 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Sedecti) também trabalha na construção de 
políticas públicas para fomentar os merca-
dos da bioeconomia, setor considerado como 
prioritário. As ações estão alinhadas com ins-
tituições como a Suframa e a Sudam13.

Dentro do “Projeto InovaSociobio” la-
boratórios de certificação fitossanitária da 
castanha serão construídos na Universi-
dade de Federal do Amazonas (Ufam) e na 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 
em Tefé. Neles, cooperativas e produtores 
poderão realizar testes para o monitorar a 
qualidade da produção14. 

O secretário estadual da Secretaria de Esta-
do de Produção Rural (Sepror) é o atual ges-
tor do projeto da Zona de Desenvolvimento 
Sustentável dos Estados do Amazonas, Acre e 
Rondônia (Amacro), iniciativa interestadual 
capitaneada pela Suframa, Sudam e outras 
instituições. Lançado em abril de 2021, o pro-
jeto visa a oferecer soluções aos problemas 
socioeconômicos do sul do Amazonas, noro-
este de Rondônia e leste do Acre, por meio do 
desenvolvimento da bioeconomia15. 

Instituições que fazem parte de estrutura 
da Sepror também atuam na implantação de 
sistemas agroflorestais (SAFs), no fomento à 
pesca manejada, com ênfase no pirarucu e 
na criação de uma “Base de Dados Integrada”  
do setor primário com informações georre-
ferenciadas e integradas sobre as proprie-

13  SEDECTI (2021)(a)
14  SEDECTI (2021)(b)
15  EM TEMPO (2021)

AMACRO

Para alcançar os objetivos da 
iniciativa, algumas das ferramentas 
envolvem o fomento à de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), Tecnologia 
da Informação e Comunicação e 
capacitação. A intenção é que a 
iniciativa sirva como um “projeto-
piloto”  para outras regiões, tais como 
a Transamazônica, Alto Solimões e o 
Marajó (EM TEMPO, 2021).

dades rurais e documentos dos produtores 
como Cartão do Produtor Primário e Cadas-
tro Ambiental Rural - CAR16.

Agricultura familiar e Amazônia

Enquanto em todo o território nacional 
77% das propriedades que produzem quase 
tudo que chega à mesa dos brasileiros são de 
origem familiar, no Amazonas essa índice é 
de mais de 80%. É a principal atividade eco-
nômica do Estado, empregando e gerando 
renda para mais de 300 mil pessoas17. A agri-
cultura familiar na Amazônia é plural e mul-
tifuncional porque gera uma produção di-
versificada de alimentos e outros produtos, 
cultivados ou fruto da extração. O manejo 
sustenta a conservação da agrobiodiversida-

16 JORNAL DO COMMERCIO (2021)
17 IBGE (2017)
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de e os serviços ambientais18. A mandioca e o 
abacaxi estão entre as culturas mais cultiva-
das na região19. 

No extrativismo vegetal, os principais pro-
dutos florestais não madeireiros (PFNM) são 
a castanha, o açaí e a borracha natural20. A 
Lei Estadual n°2.611, de julho de 2000, asse-
gura ao agricultor familiar/seringueiro o re-
cebimento da subvenção no valor de R$ 1,00 
por quilo de Cernambi Virgem Prensado 
(CVP), ou látex processado, comercializado. 
Manicoré e Humaitá estão entre os muni-
cípios considerados prioritários pelo Idam 
para fortalecimento da cadeia de borracha.

O Amazonas é o segundo maior produtor 
nacional de açaí, perdendo para o Pará, que 
é responsável por quase 90% da produção21. 
Os maiores produtores são agroextrativistas 
familiares. Manicoré e Humaitá também são 
considerados prioritários pelo Idam em se 
tratando da cadeia do açaí. 

Após o declínio da borracha, a castanha se 
tornou o mais importante produto extrativista 
do Estado. O gargalo atual envolve a recomposi-
ção e ampliação dos castanhais, que estão enve-
lhecendo, processo que provoca a queda anual 
da produção22. A estratégia do governo para re-
verter o quadro envolve o credenciamento de 
viveiros e a produção de mudas por instituições 
públicas de ciência, tecnologia e inovação23.

18 DOS SANTOS PEREIRA et al (2015)
19 Idam (2019)
20 CONAB (2020)
21 CONAB (2020)
22 AMAZONIA LATITUDE (/2021)
23 OCA (2021)

PROGRAMA CADEIAS PRIORITÁRIAS 
(IDAM/SEPROR)

O programa visa a aumentar a 
produção e produtividade de 21 cadeias 
produtivas prioritárias por meio da 
ampliação e qualificação dos serviços 
de assistência técnica e extensão rural 
(Ater). As escolhas das cadeias e dos 
municípios onde serão fortalecidas 
seguem critérios como: impacto na 
qualidade de vida e geração de renda; 
infraestrutura de beneficiamento; 
condições de mercado; produção 
expressiva (IDAM, 2019).

A pesca também faz parte das atividades 
da agricultura familiar amazônica. Os peixes, 
produtos da sociobiodiversidade, são a prin-
cipal fonte de proteína animal das populações 
amazônicas, além de uma fonte de renda, 
vinculada a um importante segmento pro-
dutivo na região24. Para o governo estadual, a 
piscicultura é estratégica para a manutenção 
da produção de peixes e para o atendimento 
da demanda local no período da entressafra, 
além de manter a oferta nos grandes centros 
urbanos constante. Apesar de alguns entraves, 
como problemas sanitários e burocracia ex-
cessiva para a legalização da atividade, ela foi 
a que mais cresceu do setor primário no Esta-
do, principalmente pela criação do tambaqui. 
Humaitá e Careiro estão entre os municípios 

24 IDAM (2019)

Colheita de 
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Careiro
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POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS 
MÍNIMOS PARA OS PRODUTOS DA 
SOCIOBIODIVERSIDADE (PGPM-BIO)

Oferece uma subvenção direta, pagando 
ao extrativista um bônus quando ele 
comercializa seu produto por um valor 
inferior ao mínimo fixado pelo governo 
federal. Este instrumento permite a 
sustentabilidade social, ambiental e 
econômica junto às comunidades que 
vivem preservando as matas nativas de 
suas regiões (CONAB, 2021). 

prioritários para o aporte de tecnologias e 
melhoria de gestão por parte da Secretaria 
Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa), vin-
culada à Sepror.  

Políticas Públicas para a agricultura 
familiar e a sociobiodiversidade: 
avanços e desafios  

A partir da década de 90, tendo o “Grito 
da Terra Brasil” como marco referencial, e 
ao longo dos anos 2000, a agricultura fa-
miliar ganhou força no Brasil, o que gerou 
políticas públicas específicas para o setor25. 

25 DINIZ; NETO; HESPANHOL (2016)

O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) surgiu em 1999 e, dois anos depois, 
ocorreu a criação da Secretaria da Agricul-
tura Familiar. 

O MDA foi extinto na reforma adminis-
trativa realizada em 2016, sendo absorvi-
do inicialmente pela Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário da Casa Civil26. Em 2020, outra mu-
dança. Tudo passou para a administração da 
Secretaria de Agricultura Familiar e Coope-
rativismo, vinculada ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)27. 

O Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), criado em 
1995, em vigor até hoje, representa uma das 
principais políticas do setor28. Ao lado de ou-
tras, como a de garantias de preços mínimos, 
seguros e venda da produção. Em 2004, pas-
sou a vigorar a Política Nacional de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (PNAter)29 para 
a agricultura familiar e reforma agrária. A Lei 
da Agricultura Familiar é de 200630.

No contexto amazônico, algumas políti-
cas adquiriram especial importância para 
o agricultor familiar, como o “Plano Nacio-
nal de Promoção das Cadeias de Produtos 
da Sociobiodiversidade (PNPSB)”. Elabora-
da em 2009, a estratégia visa promover a 
conservação e o desenvolvimento susten-
tável, a geração de renda e a justiça social 
pelo fortalecimento das cadeias dos produ-
tos da “sociobiodiversidade”31. 

26 BRASIL (2016)(a)
27  BRASIL (2020)
28 BNDES (2021)
29 BRASIL (2010)
30 BRASIL (2006)
31 BRASIL (2009)(a)
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das recentes contratações, o número ainda é 
insuficiente para as quase 7 mil famílias que 
deveriam ser atendidas.

Em 2019, o governo federal incorporou 
o conceito de bioeconomia aos produtos da 
biodiversidade, lançando o “Programa Bio-
economia Brasil Sociobiodiversidade”35, que 
tem como objetivo Promover parcerias entre 
poder público, setor empresarial e empreen-
dimentos dos grupos da sociobiodiversidade, 
para a estruturação de sistemas produtivos 
que utilizem energia de fontes renováveis36. 

Mercados institucionais

Na década de 1990, surgiram políticas e 
mecanismos de compras públicas para reali-
zar intervenções específicas, como a promo-
ção da Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN) de populações em situação de risco e 
vulnerabilidade social ou a valorização da 
compra de alimentos provenientes de pro-
dução orgânica de base agroecológica37. 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
criado em 2003, reúne um conjunto de estraté-
gias para a aquisição de produtos da agricultura 

35 BRASIL (2019)
36 MAPA (2019)
37 PEREZ-CASSARINO et al (2018)

A Política de Garantia de Preços Mínimos 
para os Produtos da Sociobiodiversidade 
(PGPM-Bio) também é importante para o for-
talecimento das cadeias extrativistas32. Mesmo 
rendendo mais de R$ 30 milhões de subven-
ção econômica em todos biomas em 2020, a 
PGPM-Bio é ainda pouco acessada para alguns 
produtos. Isso ocorre, em parte, pela dificulda-
de na emissão das Declarações de Aptidão ao 
Pronaf (DAP). Mas também pelo fato de que 
alguns preços praticados podem não se ajus-
tar à realidade do mercado de certos produtos, 
como a castanha, que tem os preços baseados 
nas unidades de trabalho (“diárias”)33. 

Outra dificuldade em relação à castanha, 
especificamente, diz respeito à sobretaxação 
do produto, o que dificulta a inserção e ma-
nutenção das cooperativas e dos grupos pro-
dutivos familiares nas cadeias formais. Nesse 
sentido, um reajuste fiscal com diminuição 
das taxas, poderia significar um incentivo à 
cadeia produtiva34.

De forma geral, a garantia de um seguro 
produtivo (à semelhança do Conab Seguro 
Rural), que auxiliasse o produtor familiar no 
ofício e na manutenção no território, pode 
ser uma boa estratégia para as cadeias da so-
ciobiodiversidade. A vulnerabilidade social e 
as situações de emergência estão sempre pre-
sentes na região. A coleta e a sistematização 
de dados territoriais, além daquelas coleta-
das nos relatórios da Produção da Extração 
Vegetal e da Silvicultura (Pevs), é outro gar-
galo que precisa ser enfrentado.  

Também existem lacunas nas informações 
sobre produtos agrícolas cultivados da agri-
cultura familiar, como mencionado em entre-
vista com a Secretaria Municipal de Agricultu-
ra Pesca e Aquicultura de Humaitá. A ausência 
de um diagnóstico produtivo, também em ou-
tros municípios, é resultado da insuficiência 
de técnicos, tanto nas Secretarias Municipais 
de Produção, quanto nas unidades locais do 
Idam. Em Humaitá, município mencionado 
como prioritário na maior parte das políticas 
públicas do Estado, havia oito técnicos atu-
ando no município, e apenas um no Distrito 
de Realidade, atendendo aproximadamente 
1.000 famílias, à época da entrevista. Apesar 

32 CONAB (2021)
33 OCA (2021)
34 OCA (2021)

PROGRAMA BIOECONOMIA BRASIL 
SOCIOBIODIVERSIDADE

Coordenado pela Secretaria de 
Agricultura Familiar e Cooperativismo 
(SAF), em articulação com as demais 
unidades do MAPA, e realizado com 
o apoio técnico e financeiro de 
organismos internacionais, fundos 
e bancos de desenvolvimento, 
instituições de pesquisa, entidades 
da sociedade civil, outros ministérios, 
entes federativos e setor empresarial. 
As ações são executadas por meio 
de chamadas públicas específicas 
e outros instrumentos jurídicos 
de contratação necessários para 
viabilizar o financiamento dos 
projetos, além da integração de 
políticas públicas já existentes que 
apoiam as ações de bioeconomia 
(MAPA, 2019).
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itens regionais que serão usados na merenda 
escolar da rede estadual. A lista inclui produtos 
como batata-doce, macaxeira, pirarucu, açaí, 
banana pacovã, farinha de tapioca, batata cará 
e abóbora. Em 2020, a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) destinou R$ 40 milhões ao 
Preme. Pelo menos 1% desse montante, isto é, 
R$ 400 mil, foram destinados exclusivamente 
para a compra de produtos orgânicos, cujos 
valores podem ser até 30% maiores do que os 
produtos convencionais43.

43 ADS (2020)

PROGRAMA NACIONAL DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Prevê recursos federais repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) para que Estados, 
municípios e escolas federais adquiram 
alimentos para compor a merenda de 
creches e escolas. Para fornecer para 
os editais lançados pelas prefeituras, 
os agricultores também precisam ter 
a DAP e o critério de seleção, para 
ser mais inclusivo, leva em conta, em 
primeiro lugar, o proponente ser de 
assentamentos de reforma agrária, 
comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas. O segundo 
critério de seleção favorece produtos 
orgânicos. Outro critério a ser aplicado é 
a localização, dando prioridade àqueles 
proponentes situados no município da 
entidade compradora (BRASIL, 2009b).

familiar e atuação nos circuitos curtos de comer-
cialização, por meio da distribuição de alimen-
tos às populações em situação de insegurança 
alimentar38. O PAA funciona por  operações em 
modalidades de compra: doação simultânea, 
compra institucional, PAA Leite, compra direta, 
aquisição de estoques e aquisição de sementes39. 

A modalidade de compra institucional, 
estabelecida a partir de 2012, permitiu que 
instituições federais, estaduais e municipais 
adquirissem alimentos em chamadas públi-
cas, com níveis de exigência nesses processos 
licitatórios inferiores às previstas em lei40 
para compras públicas. No Estado do Amazo-
nas, além da Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) o governo do Estado, pelo 
convênio com o ministério da Cidadania e a 
Sepror, também executa o programa. 

O Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE) existe desde a década de 1950. 
A partir de 2009, por meio da Lei nº 11.94741, 
pelo menos 30% dos recursos repassados aos 
municípios pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE) precisam 
ser usados na compra direta de gêneros ali-
mentícios da agricultura familiar, por inter-
médio de chamadas públicas. 

À semelhança do PNAE, foi criado em 2004 
em nível estadual o Programa de Regionaliza-
ção da Merenda Escolar (Preme)42. A ação Pro-
move a compra e distribuição de mais de 50 

38  PEREZ-CASSARINO et al (2018)
39 BRASIL (2003)
40 BRASIL (1993)
41 BRASIL (2009)(b)
42 SEDUC (2021)

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO  
DE ALIMENTOS (PAA)

Promove a compra de alimentos sem 
necessidade de licitação e os destina 
a pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional, atendidas por 
uma série de equipamentos públicos, 
como creches e asilos. Para fornecer 
ao PAA, é necessário ter a Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP) em dia e 
sua operacionalização é garantida por 
Estados, municípios e pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). 
O orçamento do PAA é composto por 
recursos do Ministério da Cidadania 
(BRASIL, 2003).

PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO 
DA MERENDA ESCOLAR (PREME)

Executado desde 2004 pela 
Secretaria Estadual de Educação 
(Seduc) em parceria com a Agência 
de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas (ADS), vinculada à Sepror, 
para que itens regionais componham 
a merenda escolar da rede estadual 
do Amazonas. Os recursos da 
Secretaria de Estado de Educação são 
gerenciados pela ADS, responsável 
pela contratação de cooperativas 
regionais e repasse rotineiro dos itens 
alimentícios às escolas do Estado. O 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 
é responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização do Preme, sendo um 
órgão colegiado de caráter fiscalizador, 
permanente, deliberativo e de 
assessoramento (SEDUC, 2021). 
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VIAS DE ACESSO:  
CIRCULAÇÃO E PRODUÇÃO47

Para garantir a inserção da produção de 
pequenos produtores e produtoras rurais e 
do fortalecimento da agricultura familiar, são 
necessárias políticas públicas integradas 
que ofereçam apoio desde a produção 
até a comercialização. Isso pressupõe a 
conectividade entre os espaços rurais 
e urbanos e depende das condições de 
trafegabilidade das vias de acesso às áreas 
de produção e moradia das populações rurais 
que não contam com outras alternativas de 
mobilidade. Nessas situações, a má qualidade 
das vias de acesso existentes é utilizada 
como justificativa pela omissão do poder 
público na ausência de equipamentos de 
educação e saúde (como escolas e postos 
de saúde) e interfere no escoamento e custo 
da produção, impedindo que os produtores e 
produtoras rurais participem dos espaços de 
comercialização, como as feiras municipais e 
mercados institucionais de compras públicas.
O governo do Amazonas, por intermédio 
da Secretaria Executiva Adjunta de 
Política Agrícola, Pecuária e Florestal do 
Amazonas (Seapaf/Sepror) executa, desde 
2020, o Programa “S.O.S Vicinais”,visando 
a recuperação de trechos de ramais em 
situação precária (Sepror, 2021). No seu 
primeiro ano de execução o S.O.S Vicinais 
contou com recursos de R$ 1,9 milhão, 
beneficiando famílias na região metropolitana 
de Manaus, ao longo da BR-174 e AM-010. 
Em 2021 foi aprovada a continuidade do 
programa, que será aplicado em três fases: 
a primeira contemplará os municípios de 
Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Presidente 

Figueiredo; a segunda o sul do Amazonas, 
incluindo Humaitá, Canutama, Lábrea e 
Boca do Acre e a terceira os municípios de 
Manacapuru e Beruri. 
Ainda que a iniciativa tenha relevância, 
alguns pontos devem ser debatidos. 
A Seapaf/Sepror aplica critérios específicos 
para a escolha das vias a serem 
contempladas pelo programa, que incluem 
a composição e importância da produção, 
número de famílias beneficiadas e 
existência de infraestruturas básicas, como 
escolas e postos de saúde nas adjacências. 
Tais critérios podem significar um fator 
de exclusão de parte dos produtores e 
produtoras rurais, como em Careiro, onde 
existe um movimento para a produção 
orgânica e agroecológica mesmo diante 
das dificuldades de acesso à zona rural do 
município. Além disso, essas informações 
são fornecidas diretamente pelo Idam, sem 
intermediação das secretarias municipais 
de produção. 
Outras políticas de apoio a produção (como 
a assistência técnica oferecida nos locais), 
acesso à mercados (como o PAA, Preme) e 
espaços de comercialização (como as feiras 
municipais e Feirão da Sepror) se tornam 
ineficientes, perdem o seu potencial ou deixam 
de ser acessadas. Pensar a produção a partir 
da circulação não é restringir a política em 
ações de garantia de trafegabilidade, mas sim 
compreender as cadeias produtivas dos ramais 
inseridos nos municípios, e tornar a política 
pública capaz de garantir meios de subsunção 
e reprodução social para além do escoamento 
da produção e a favor do fortalecimento 
da agricultura familiar e dos modelos de 
desenvolvimento local.

Apesar dos avanços, várias dessas políticas 
precisam ser adequadas. Um dos desafios ain-
da envolve a inserção e a manutenção dos agri-
cultores familiares em vários dos programas. O 
que ocorre pela falta de conhecimento de como 
proceder, pela burocracia no acesso ou pela di-
ficuldade de adaptação às normas sanitárias ou 
de classificação dos produtos44. O atraso no pa-
gamento e a descontinuidade na liberação dos 
recursos são também problema enfrentados 
pelos participantes do PAA, como relatado em 
entrevistas e também apontado pela literatura45. 

No contexto da BR-319, as péssimas condições 
de trafegabilidade das vias de acesso às comuni-
dades, o que dificulta o escoamento da produção 
ainda mais durante o inverno amazônico de chu-
vas intensas, são um gargalo adicional. Essa ques-
tão logística faz com que os preços praticados 

44 NETO; HESPANHOL (2016)
45 NETO; HESPANHOL (2016)

pelos programas sejam baixos diante dos custos 
elevados de produção e transporte, quando não 
inviabilizam a entrega dos produtos. Nas cha-
madas públicas, o que vale é a média de mercado 
auferida a partir de pelo menos três pesquisas de 
preço nos mercados regionais. Porém, os editais, 
em muitos casos, são elaborados levando em con-
ta os valores mais baixos encontrados, tornando 
os preços desinteressantes para os agricultores 
familiares, que muitas vezes não conseguem os 
mesmos ganhos em escala obtidos pelas grandes 
empresas46. 

Tanto a dificuldade de acesso quanto a falta 
de infraestrutura para, por exemplo, beneficia-
mento de produtos, foram demandas relatadas 
principalmente por comunidades dos ramais 
do município de Careiro Castanho, do Distrito 
de Realidade e daquelas às margens da BR-319. 

46 ASSIS; FRANÇA; COELHO (2019)

47  SEPROR (2021)
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DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO 
PRONAF (DAP) E CADASTRO 
NACIONAL DA AGRICULTURA 
FAMILIAR (CAF)

A DAP é um cadastro que funciona 
como mecanismo regulatório para 
a identificação de agricultores e 
agricultoras familiares, para o acesso 
a pelo menos 15 diferentes políticas 
públicas além do Pronaf, como créditos 
da reforma agrária, programas de 
habitação rural, certificações de produtos 
(selos), cursos profissionalizantes 
(Pronatec), e mercados institucionais. 
A DAP é gratuita e sua renovação 
é obrigatória a cada dois anos ou 
sempre que algum dado for alterado. 
Para acessar o programa por meio de 
uma associação, a mesma deve ser 
representada pela DAP jurídica e para 
isso o quadro de associados deve ser 
constituído por mais da metade de 
agricultores com a DAP ativa. 
Sem rotinas administrativas e 
processuais claramente definidas, 
o seu processo de emissão ficou 
difuso entre os anos 1995 e 2000.   
Atualmente esse processo é realizado 
por um sistema descentralizado, 
envolvendo instituições determinadas 
ou habilitadas pelo governo federal, 
incluindo órgãos públicos como o 
Incra, ICMBio, Secretarias Estaduais 
de Meio Ambiente (Semas) e 
entidades de Ater, assim como outras 
instituições da sociedade civil, caso 
dos Sindicatos de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais (STTRs) e o 
Conselho Nacional das Populações 
Extrativistas (CNS). A DAP sofreu 
alterações recentemente, sendo 
substituída pelo Cadastro Nacional 
da Agricultura Familiar (CAF).

PROGRAMA NACIONAL 
DE FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF)

Política de financiamento para custeio 
e investimentos em implantação, 
ampliação ou modernização da produção, 
beneficiamento, industrialização e de 
serviços para estabelecimentos rurais. 
É estruturada em subprogramas, que 
são linhas específicas de financiamento, 
como Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, 
Pronaf Floresta, Pronaf Agroecologia, 
Pronaf Bioeconomia e Pronaf Eco. Para 
acessar os financiamentos do programa, 
o agricultor precisa ter a DAP (BNDES, 
2021).

 

Crédito produtivo

O Pronaf é a principal política de crédito ru-
ral para a agricultura familiar. A dificuldade na 
obtenção ou renovação de documentos consi-
derados pré-requisitos, como a Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP)48, é um dos gargalos 
para o acesso ao crédito. Em alguns casos, o 
desconhecimento dos agricultores sobre os 
programas existentes também os impede de 
acessar os recursos, especialmente as linhas 
voltadas ao financiamento para mulheres, jo-
vens e sistemas agroecológicos49.

O endividamento dos  agricultores e das 
agricultoras também afeta a obtenção do cré-
dito rural. Entrevistas com representantes do 

48  BRASIL (1995)
49 FGVCES (2019)(a)

Embarcações na 
Comunidade São 

Sebastião de 
Igapó-Açu
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Idam revelaram que o crescimento das taxas 
de inadimplência está relacionado a uma lis-
ta de fatores: liberação de recursos de forma 
massificada, sem acompanhamento técnico 
e fiscalização dos projetos; danos às roças 
ocasionados por eventos extremos, como en-
chentes; e o uso do dinheiro para outros fins 
frente à falta de capital de giro para se manter 
entre o cultivo e a venda da produção. A ina-
dimplência também acaba impedindo o agri-
cultor de acessar outros benefícios.

O Idam atua com operações de crédito rural 
sob demanda e não há ações específicas previs-
tas para os territórios da BR-319. Há vários crité-
rios que precisam ser seguidos para a conclusão 
das operações: enquadramento como produtor 
familiar; vistoria na propriedade e avaliação téc-
nica sobre a necessidade da contratação do cré-
dito, podendo ser recomendada a melhoria de 
infraestruturas e da qualidade da produção em 
detrimento do financiamento. Para que as de-
mandas por acesso ao crédito sejam levadas em 
consideração no planejamento anual do órgão, 
elas devem ser previstas durante as reuniões re-
alizadas nas unidades locais. O Idam possui ape-
nas três técnicos especializados em crédito rural 
que apoiam as 66 unidades locais (UnLoc), que 
por sua vez também contam com poucos técni-
cos para cobrir outras demandas.

Outro gargalo importante é a regularização 
fundiária e ambiental. Quando os produtores 
não conseguem obter a dispensa de apresen-
tação do documento da terra, o processo é 
inviabilizado. Ainda que requisitos fundiá-
rios, técnicos e ambientais sempre tenham 
existido, o aumento das exigências gerou uma 
queda significativa nas operações de crédito. 
Enquanto em anos anteriores houve uma mé-
dia de 2 mil operações de crédito por ano, o 
número caiu para 500 em 2019. 

As falhas na liberação de crédito na re-
gião amazônica, principalmente durante a 
colonização da região pela ditadura militar 
por meio dos assentamentos, deixaram um 
legado que, mesmo com a busca pelo seu 
aprimoramento ao longo dos anos, através 
de políticas como o Pronaf, não tem sido 
suficiente para alcançar o desenvolvimento 
sustentável da região50.

Uma análise das operações de créditos reali-
zadas tanto para a agricultura familiar nacional 

50 INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL (2021)

quanto para a Amazônia, revelou que na região 
sul do Amazonas, entre 2000 e 2015, 57% dos 
contratos do Pronaf estiveram concentrados 
nos municípios onde existem frentes de expan-
são da fronteira agropecuária. Segundo a análi-
se, a maior parte dos recursos do programa na 
região foi direcionada para a pecuária de corte 
em detrimento das atividades tradicionais que 
“pressupõem a floresta em pé”51. 

Agricultores nos  
assentamentos rurais

Nos assentamentos rurais, os pequenos agri-
cultores enfrentam desafios ainda mais críti-
cos. Os locais, sob responsabilidade do Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), sofrem com ações limitadas e falta de 
pessoal. A contingência de dinheiro se agravou 
ainda mais em 2021, quando o orçamento do 
órgão federal foi praticamente zerado52. 

A falta de infraestrutura e de tecnologia 
leva os assentados a desenvolverem uma 
agricultura de baixa produtividade, o que 
induz a ocupação de novas áreas de floresta, 
aumentando o desmatamento49. Além disso, 
a instabilidade em relação à propriedade e a 
posse irregular da terra criam condições para 
a exploração predatória dos recursos, o aban-
dono das áreas e a reconcentração de terras. A 
carência de assistência técnica impede que os 
recursos do governo possam ser aplicados em 
novos modelos de produções sustentáveis53. 

A relação do assentado com a terra é frágil, 
processo que é agravado pelos problemas bu-
rocráticos e normativos constantes e pela falta 
de infraestrutura para o cultivo e escoamento 
da produção. Esse cenário é descrito, em en-
trevistas, por lideranças de alguns assenta-
mentos. Tanto no Projeto de Assentamento 
(PA) Panelão (Careiro) quanto no Projeto de 
Assentamento Agroextrativista (PAE) Jenipa-
po (Manicoré) muitos buscam outras formas 
de obter renda fora dos assentamentos. A falta 
de perspectiva de sobreviver da terra é uma 
das principais causas de evasão dos jovens que 
vivem nos assentamentos. Normalmente, eles 
migram para as zonas urbanas.  

51 IEB (2016)
52 IPAM (2020)
53 IPAM (2016)
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Assistência Técnica e  
Extensão Rural (Ater) 

Além da oferta dos serviços públicos ser 
baixa, ela normalmente também tem baixa 
qualidade. Esse contexto, seja nos territórios 
da BR-319, seja no sul do Amazonas, compro-
mete a eficácia e a efetividade do Pronaf e de 
outras políticas públicas voltadas para o for-
talecimento da agricultura familiar54. 

Uma deficiência recorrente nos serviços 
prestados pelo Idam é a precariedade das con-
tratações. Por causa do regime temporário de 
trabalho existe muita descontinuidade dos 
serviços. A baixa quantidade de profissionais 
alocados nas UnLoc do órgão e alta demanda 
pelos serviços de Ater sobrecarregam os pro-
fissionais que atuam na região. 

O Idam, em 2020, nomeou 227 servido-
res55. Desse total, três em Careiro, quatro em 
Manicoré e seis em Humaitá. Pelo fato de os 
técnicos serem responsáveis por executar 
ações também de outros órgãos esse aumen-
to de pessoal nos territórios é insuficiente. 

Por causa disso, as atividades dos servidores 
são voltadas para projetos pontuais, com um 
tempo definido de duração. Dessa forma, não 
se consegue uma melhoria contínua dos servi-
ços no longo prazo e nem atender a demandas 
não contempladas pelas prioridades políticas 
do momento. As chamadas públicas de Ater, 
normalmente operacionalizadas pelo governo 
federal, refletem esses desafios regionais. 

Nas entrevistas com lideranças comuni-
tárias e gestores públicos emerge mais um 
gargalo.  Os profissionais de ciências agrárias 
normalmente deslocados para trabalhar na 
região têm uma formação pouco adaptada a 
sistemas não convencionais de produção e à 
agricultura desenvolvida pelas comunidades 
tradicionais. Normalmente, os técnicos têm 
a visão tecnicista e produtivista mais usada 
na agricultura empresarial56. 

Assim, apesar de os modos de vida das popu-
lações rurais e tradicionais amazônicas desem-
penharem papel fundamental na conservação 
ambiental e na preservação da agrobiodiversi-

54 IEB (2016)
55 IDAM (2020)
56 PAULA et al (2014)

dade (termo relacionado à manutenção da di-
nâmica evolutiva das espécies cultivadas e das 
paisagens dos agroecossistemas), muitas ações 
voltadas ao fortalecimento dos territórios não 
abarcam a complexa rede de capital imaterial 
local que essas comunidades detêm57. 

A compreensão da realidade e dos modos 
de vida locais pelos órgãos de pesquisa e de 
assistência técnica resulta em uma série de 
práticas não homogeneizantes que vão con-
tribuir com uma maior inserção da agricul-
tura familiar do Amazonas nos mercados. 
Além de dinamizar a economia do meio ru-
ral, melhorar a produtividade, humanizar 
o trabalho e aumentar a qualidade de vida. 
Estes caminhos passam por adaptações nas 
soluções já existentes e pela harmonização 
das tecnologias com os aspectos culturais e 
hábitos de vida dos agricultores58.

Outro desafio mencionado pelos entrevista-
dos que interfere nos serviços de Ater é o pouco 
conhecimento que se tem sobre os produtos 
florestais não madeireiros e também os de base 
agroecológica. Faltam ainda informações so-
bre a produção em geral e o potencial de mer-
cado do que se produz. A estruturação dessas 
cadeias depende do fomento à produção e à 
disseminação de conhecimentos científicos so-
bre os produtos da floresta via pesquisa básica, 
aplicada e extensão universitária. 

57  MARTINS (2016)
58 FGVCES (2019)(a)
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Fortalecimento de empreendimentos 
comunitários e familiares

Mais um item tem que ser adicionado à lis-
ta de desafios. Existe muita dificuldade, nos 
territórios, para conseguir a criação e gestão 
de associações e cooperativas para a organi-
zação e comercialização da produção. 

A organização da produção na base das ca-
deias de valor é fundamental para melhorar 
a inserção econômica das famílias produto-
ras, ampliar a escala das operações comer-
ciais e evitar a comercialização pulverizada 
de produtos de baixa qualidade a partir de 
preços desfavoráveis59. A organização produ-
tiva facilita o acesso das famílias ao conjunto 
de políticas públicas existentes e auxilia na 
definição de estratégias comerciais para o 
aumento do poder de barganha das famílias 
frente aos atores intermediários da cadeia60. 

Os laços de solidariedade e reciprocidade 
são os alicerces da organização comunitária. 
Processo que tanto depende quanto afeta os 
aspectos ligados à organização sociocultural 
e à vida cotidiana. Nesse sentido, a criação 
de associações como sendo estruturas mera-
mente formais, feita por ações de fora para 
dentro e sem considerar as reais necessida-

59 IEB (2011)
60 FGVCES (2018)

des das famílias, comunidades e as relações 
previamente estabelecidas, é um problema 
existente na região 61. São processos carentes 
de lastro na mobilização social. 

As estruturas comunitárias que surgem em 
forma de associações ou sob a forma das coo-
perativas nesse contexto serão ineficazes e vão 
sofrer um desgaste como ferramenta para a 
luta social ou como proposta de autogestão de 
um grupo com interesses comuns62. Um sin-
toma desse quadro é a excessiva centralização 
das responsabilidades na figura do presiden-
te, relatado por alguns entrevistados.

O fortalecimento da organização social e 
produtiva pelo associativismo e cooperativis-
mo envolve dificuldades. Entre elas: custos da 
formalização e regularização; capacitação e 
formação dos quadros; conscientização dos as-
sociados sobre cooperativismo; acesso a infor-
mação sobre o mercado e seu funcionamento; 
estabelecimento de infraestrutura e o conhe-
cimento do marco legal e das políticas para o 
setor. Somam-se a isso, os desafios administra-
tivos e de gestão dos negócios, como o planeja-
mento integrado da produção dos cooperados 
e a formulação de preços dos produtos63.

Alternativas para a geração de renda

Uma das atividades florestais com poten-
cial na Amazônia é o manejo florestal madei-
reiro. O Brasil desenvolveu, nos últimos 30 
anos, um sistema técnico para a produção de 
madeira em florestas nativas que tem como 
o objetivo conciliar o uso e a conservação 
dos recursos naturais. Paralelamente, o país 
desenvolveu um marco regulatório que vem 
sendo aprimorado ao longo de anos e que in-
clui, por exemplo, a elaboração de Planos de 
Manejo Florestais Sustentáveis (PMFS)64. 

O manejo florestal pode ser uma alternativa 
de renda para as famílias e comunidades extra-
tivistas e rurais amazônicas. No entanto, o Ma-
nejo Florestal Comunitário e Familiar (MFCF) 
enfrenta diversos entraves, como: a ausência de 

61 IEB (2011)
62 IEB (2011)
63  FGVCES (2018)
64  IDAM (2019)
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regularização fundiária; dificuldade de acesso a 
linhas específicas de crédito; a lentidão na apro-
vação dos PMFS, a inadequação das exigências 
para aprovação à realidade dos comunitários, 
a reduzida escala de produção e a precária in-
fraestrutura para garantir o fluxo e o beneficia-
mento dos produtos florestais65.

Para enfrentar esses desafios e fomentar 
o MFCF, o governo federal criou em 2009 o 
“Programa Federal de Manejo Florestal Co-
munitário e Familiar” (PMFC), que previa o 
lançamento, anualmente, de um Plano Anual 
de Manejo Florestal Comunitário e Familiar 
(PAMFC). Contudo, a construção desses pla-
nos foi realizada apenas nos anos de 2010 e 
201166. O programa não existe mais. 

Em nível estadual, uma série de normativas 
estão sendo criadas para estimular o manejo 
florestal, inclusive ações para viabilizar ativi-
dades produtivas comunitárias e familiares 
de baixa intensidade de exploração. Nesse 
sentido, enquanto as autorizações para o ma-

65 FAS (2020)
66 FAS (2020)

nejo florestal em larga escala encontram-se 
suspensas desde 2020 pelo Ipaam, os planos 
de manejo em pequena escala e baixa intensi-
dade continuam sendo uma opção. 

No âmbito da comercialização da madei-
ra, o governo estadual executa o Programa 
de Regionalização do Mobiliário Escolar 
(Promove), vinculado à Seduc e à Sepror, 
que estimula a produção madeireira local 
ao direcionar para as empresas da região os 
editais de compra do mobiliário das escolas 
públicas estaduais67. Recentemente também, 
foi aprovada uma normativa de apoio ao 
transporte da produção68.

O turismo é outra atividade com grande 
potencial para o desenvolvimento socioeco-
nômico do Amazonas, mas apresenta uma 
contribuição ainda pequena e concentrada 
na capital.  Em 2018, a atividade gerou um 
total de 19.061 empregos, correspondentes a 
3,19% do total de postos de trabalho no Es-
tado69. Só Manaus foi responsável por 17.500 
vagas, o que equivale a 93,67% do total. 

O setor foi um dos mais impactados pela 
pandemia de Covid-19. Uma pesquisa realiza-
da em 2020 mostrou que 86% das empresas 
turísticas do Amazonas registraram queda 
de faturamento entre janeiro e junho70. No 
último período de sondagem, de julho a de-
zembro de 2020, 20% dos empresários afir-
maram que pensavam em ‘investir em outros 
negócios’ quando perguntados sobre o que 
eles achavam das perspectivas futuras dos ne-
gócios. 

Nos territórios da BR-319, uma das ativi-
dades econômicas incipientes, mas conside-
rada prioritária para algumas comunidades, 
é o Turismo de Base Comunitária (TBC). O 
TBC se diferencia de outras modalidades de 
turismo realizadas no estado por ser “uma 
forma de organização empresarial susten-
tada na propriedade, no cooperativismo, 
na autogestão sustentável dos recursos pa-
trimoniais comunitários, no protagonismo 
comunitário que valoriza uma vinculação 
situada nos ambientes naturais e na cultura 
de cada lugar”71.  

67 SEDUC (2020)
68 AMAZONAS (2021)
69 SEDECTI (2018)
70  AMAZONASTUR (2020)
71 BARTHOLO et al (2009)
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Em entrevista realizada com representan-
tes do Núcleo de Estudos Interdisciplinares 
da Cultura Amazônica da Ufam, foi ressal-
tado que o interior do Estado do Amazonas 
tem o duplo desafio de concorrer com os des-
tinos turísticos mais estruturados do Brasil e 
ainda se destacar sobre a capital. Apesar de a 
pandemia dificultar a atividade, apostar no 
turismo local pode ser viável. 

Para isso, tão importante quanto garantir 
uma boa infraestrutura (água encanada, luz 
e cobertura de redes móveis de comunica-
ção), é buscar desenvolver uma “proposta de 
valor” competitiva e comercialmente viável 
que possa ser traduzida em melhores resul-
tados econômicos para a região.  

Educação e permanência  
dos jovens no campo

Se as dificuldades que o agricultor e a agricul-
tora familiar enfrentam são muitas, o desafio 
para os jovens e as mulheres no contexto rural 
são ainda maiores. Em um cenário de rápidas 
transformações nos mercados e das tecnologias, 
as habilidades exigidas para o fortalecimento da 
agricultura familiar desafiam as tradições72. 

Com as condições e ferramentas necessá-
rias, os jovens têm o potencial de alavancar 
oportunidades com inovação, tornando o 
trabalho no campo mais eficiente e menos 
penoso. Além disso, “o ‘fazer diferente da ju-
ventude’ é capaz de dialogar com o desafio de 
diversificar as atividades desenvolvidas no 
campo, agregando valor aos cultivos agríco-
las e possibilitando aumento e estabilidade 
na renda familiar”73.

Entretanto, é comum o desinteresse da 
juventude pela atividade agrícola e pela vida 
no meio rural. Muitos dos casos estão rela-
cionados aos baixos e instáveis rendimen-
tos da agricultura, às diárias e condições de 
trabalho pesadas, ao aprendizado no ensino 
formal (que pouco se aproxima da realidade 
dos agricultores) e às dificuldades materiais 
que desafiam a vida cotidiana das famílias no 
campo – em especial as estradas precárias e a 

72 FGVCES (2019)(b)
73 FGVCES (2019)(b)

frequente falta de conexão com a internet74.

 O Plano Nacional de Juventude e Suces-
são Rural, instituído em 2016, mas descon-
tinuado, orientava um conjunto de políticas 
públicas para garantir o acesso dos jovens às 
atividades produtivas com geração de renda 
e promoção do desenvolvimento sustentável 
e solidário75. As orientações voltadas aos go-
vernos (em suas diferentes esferas) envolvem: 
revitalização dos territórios rurais em termos 
de infraestrutura, oferta de serviços de lazer e 
cultura; e, principalmente, adaptação das es-
colas e iniciativas de formação, de modo que 
elas dialoguem com a realidade vivida pelos 
agricultores familiares. 

As estratégias de permanência do jovem 
no campo passam pela necessidade de am-
pliação da oferta de ensino médio e de cursos 
profissionalizantes nas comunidades rurais. 
A concentração desses serviços nas zonas 
urbanas do Amazonas acarreta o abandono 

74 FGVCES (2019)(b)
75  BRASIL (2016)(b)
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escolar dos alunos das comunidades rurais76. 

Nesse sentido, a Sedecti passou a priorizar 
em seu planejamento a infraestrutura de co-
municação. Além de inclusão digital, as ações 
e os programas têm focado na inserção de te-
mas relacionados às cadeias da bioeconomia 
no ensino médio e na oferta de cursos pelo 
Centro de Educação Tecnológica do Amazo-
nas (Cetam), como capacitação em viveiros 
para a agricultura familiar77.

A coordenadoria da Educação do Campo 
(Cecampo) da Seduc está trabalhando em 
uma proposta político-pedagógica específica 
para a realidade rural, embora a pasta curri-
cular e o material didático permaneçam os 
mesmos das escolas urbanas. A adaptação e 
contextualização da educação no campo se 
tornou mais desafiadora diante da extinção 
da Secretaria de Educação Continuada, Alfa-
betização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do 
Ministério da Educação (MEC) por meio do 
Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 201978. 

A qualificação da educação e o acesso à in-
fraestrutura e outros serviços públicos  são 
condições fundamentais para viabilizar a 
permanência dos jovens no campo. Criar me-
canismos para diversificar a renda das pro-
priedades rurais e fomentar a participação da 
juventude em processos decisórios também 
são condicionantes para a sucessão rural. 
O potencial empreendedor dos mais novos 
pode ser despertado com a conexão a conteú-
dos de gestão e a iniciativas que inspirem um 
olhar para vocações locais.

Gênero e desigualdade no acesso 
às oportunidades produtivas e 
desenvolvimento rural 

Mesmo com as metas previstas pelos Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
de reduzir a desigualdade de gênero até 2030, 
seriam necessários 202 anos, segundo dados 
do Pnud, para que a igualdade de gênero seja 
alcançada nas atividades econômicas79. Em 
muitos países em desenvolvimento, a maioria 
das mulheres com trabalho remunerado está 

76 INEP (2019)
77  SEDECTI (2020)
78  JUSTIFICANDO (2019)
79  PNUD (2019)

na economia informal. As assimetrias de po-
der entre homens e mulheres também estão 
reproduzidas no contexto rural. Essas desi-
gualdades se refletem nas tomadas de deci-
sões, na participação em assuntos de interesse 
público e coletivo, assim como no acesso às 
oportunidades produtivas80. 

Nas zonas rurais, as mulheres têm os piores 
índices de emprego, contam com baixo acesso 
aos serviços básicos e predominam em traba-
lhos informais com baixa remuneração81. De 
todos os territórios-alvo das ADTs, o distrito 
de Realidade, em Humaitá, é o que mais ilus-
tra este contexto. A alta ocorrência de gravidez 
precoce e depressão entre as mulheres regis-
trada nas entrevistas e reuniões pode estar par-
cialmente associada à falta de perspectiva de 
vida e de alternativas de geração de renda. 

Majoritariamente, as mulheres exercem 

80  STADUTO (2015)
81  FAO (2018)
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Apesar de terem jornada dupla e trabalha-
rem em média cerca de 12 horas semanais a 
mais do que os homens, somente 20% das mu-
lheres são proprietárias das terras onde traba-
lham. Se tivessem o mesmo acesso aos recursos 
produtivos do que os homens, o rendimento de 
suas colheitas aumentaria em até 30%84. Essa 
desigualdade se reflete no acesso e, por conse-
quência, nos impactos das políticas públicas. O 
Pronaf é um exemplo disso. Mesmo existindo 
uma linha específica de crédito para as mulhe-
res (Pronaf mulher), poucas a acessam porque, 
em geral, não têm posse da terra. Isso faz com 
que tenham menor experiência na gestão e ad-
ministração da propriedade rural85. 

A mera existência de políticas com recorte de 
gênero não é suficiente para reduzir a desigual-
dade se as mulheres não tiverem autonomia86. 
Tornar visíveis as dificuldades enfrentadas por 
elas e valorizar o trabalho no meio rural (com a 
participação de governos, de organismos inter-
nacionais, do setor privado e de organizações 
da sociedade civil) é um processo fundamental 
para fortalecer a condição das mulheres e as-
sim impactar positivamente o bem-estar nos 
territórios como um todo.  

Repavimentação e dinâmicas 
produtivas 

Apesar da predominância da agricultura 
familiar e do extrativismo no Amazonas, e sua 
relevância para a segurança alimentar, conser-
vação da floresta e manutenção dos modos de 
vida tradicionais, seu potencial de contribuição 
econômica é constantemente ameaçado pela 
expansão da agropecuária em larga escala pra-
ticada pelos estados vizinhos e que se espalha 
pelos municípios do sul do Estado87. 

O avanço da agropecuária nos estados ama-
zônicos pode ser constatado pelo crescimento 
vertiginoso da participação dos portos da Re-
gião Norte no escoamento de grãos. Enquanto 
o volume de minérios, derivados do petróleo 
e veículos permaneceu estável e abaixo das 10 
milhões de toneladas [Mt] ao ano, o volume 
de soja e milho passou de 5 Mt em 2010 para 

84  FAO (2018)
85  SPANEVELLO et al (2016)
86 SPANEVELLO et al (2016)
87  MAPBIOMAS (2020)

atividades invisíveis. Principalmente as que 
remetem ao conceito de reprodução social 
da família, como educação, cuidados dos fi-
lhos e idosos ou em situação de dependência. 
São tarefas pouco valorizadas, mas impres-
cindíveis para o equilíbrio e fortalecimento 
das atividades produtivas, principalmente 
no contexto da agricultura familiar, onde 
membros da família trabalham juntos no 
mesmo empreendimento82. 

Dados da FAO mostram que 90% do que 
as mulheres lucram no campo é reinvestido 
na educação e no bem-estar da família83. Ou 
seja, um aumento da renda dessas mulheres, 
além de representar a conquista da autono-
mia e diminuir a relação de subordinação ao 
homem, pode favorecer o aumento da quali-
dade de vida no campo e o aprimoramento 
das atividades produtivas dos territórios. 

82  SARDENBERG (2020)
83  FAO (2018)
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mais de 30 Mt em 201988. Outra transforma-
ção constatada ao longo da década passada é 
o esvaziamento logístico do Rio Madeira. O 
corredor, que era o mais importante na Ama-
zônia para embarque de grãos, passou a ser um 
entreposto alimentador com uma movimenta-
ção estagnada nos últimos três anos89. 

Apesar de a BR-319 não ser considerada, a 
priori, um corredor para escoamento de grãos, 
pois existe uma logística consolidada no Rio 
Madeira, ela provocará muitas mudanças na 
dinâmica econômica dos municípios que ela 
atravessa, além de aumentar as pressões so-
ciais e ambientais. Segundo o mais recente 
EIA/Rima da BR-319 protocolado em julho de 
2020, a realização da obra vai criar desenvolvi-
mento econômico e aumento da qualidade de 
vida na região90. A melhoria da infraestrutura 
de acesso, de fato, tende a produzir um aqueci-
mento econômico nos territórios, valorizando 
os imóveis e gerando maior circulação e oferta 
de produtos e serviços.

O que não se pode garantir é que o aqueci-
mento previsto vai favorecer somente as ativi-
dades produtivas sustentáveis, tradicionais e 
legalizadas. É igualmente possível que a me-
lhoria no acesso favoreça também atividades 
ilegais, como já vem ocorrendo com a explo-
ração de madeira e o crescimento da pecuária, 
especialmente nos distritos de Realidade, em 
Humaitá, e Santo Antônio do Matupi, em Ma-
nicoré91. E como também mostra a experiên-
cia de outras estradas na Amazônia.

O principal discurso para a pavimentação 
da rodovia BR-174 (no trecho que liga Manaus 
a Boa Vista), por exemplo, era a possibilidade 
do escoamento dos produtos da Zona Franca 
de Manaus para países vizinhos. Algum aque-
cimento econômico de fato ocorreu como be-
nefício secundário do projeto, como a abertura 
de Presidente Figueiredo ao turismo92. 

No entanto, de modo geral, as melhorias 
na rodovia têm gerado grandes concentra-
ções de movimentações econômicas em pou-
cas cidades, como Boa Vista e Rorainópolis. 
Cidades portuárias, como Caracaraí, perde-

88 IEMA (2021)
89  IEMA (2021)
90 IBAMA (2020)
91  IDESAM (2018)
92 KANAI et al (2012)

ram a relevância econômica93. O declínio do 
transporte fluvial, substituído pelo rodovi-
ário, afetou a dinâmica sócioeconômica-es-
pacial das cidades portuárias, ocasionando 
grande desemprego e aumento da prostitui-
ção e do tráfico de mulheres94.

Na BR-163, o anúncio do asfaltamento da 
rodovia gerou uma alta recorde no preço da 
soja. Os dois fatores combinados aqueceram 
o mercado de terras griladas que, por sua 
vez, resultaram em índices de desmatamen-
to nunca antes vistos na região95. O desma-
tamento para plantio de soja foi responsável 
por 17% da conversão de vegetação nativa en-
tre os anos de 2001 e 2004 em Mato Grosso. 
O resultado demonstra uma mudança nos 
padrões típicos de uso da terra após a der-
rubada e queima da floresta. Sai a criação de 
gado e agricultura familiar para entrar os 
grandes plantios de grãos96.

A BR-317, também conhecida como “Inte-

93 KANAI et al (2012)
94 OLIVEIRA (2008)
95 IAA (2017)
96 SCHITTINI (2009)
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GARIMPO ILEGAL NO RIO MADEIRA 

O garimpo ou “extrativismo mineral”, pas-
sou a fazer parte das atividades econô-
micas de parte das famílias extrativistas 
do Rio Madeira nos últimos anos. A ati-
vidade ganhou força a partir da expedi-
ção temporária de licenças pelo estado, 
somado às perdas da produção extrati-
vista, decorrentes da cheia histórica de 
2014, aos baixos preços dos produtos, à 
falta de apoio e dificuldades na sucessão 
dos jovens no extrativismo. Sem núme-
ros oficiais, estima-se que entre 2.000 a 
6.000 garimpeiros realizam a atividade 
na região, contribuindo com até 70% da 
renda das famílias. Desde 2017, o garim-
po se mantém como atividade ilegal por 
decisão da Justiça Federal, reforçada em 
2021, em resposta a uma Ação Civil Pú-
blica. Atualmente se discute novamente 
a sua regulamentação no Conselho Es-

tadual de Meio Ambiente (Cema-AM). Em 
favor, são utilizados argumentos sobre 
geração de renda, tributação e arreca-
dação pela atividade, sendo pouco abor-
dados os problemas socioambientais a 
ela associados. Em Manicoré, situações 
de violências contra mulheres, prosti-
tuição, abandono escolar, tráfico e uso 
de drogas são pouco visibilizados, mas 
relatados por entrevistados. No Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) do licencia-
mento ambiental do “trecho do meio” da 
BR-319 consta como a segunda ativida-
de relacionada a conflitos mais citada 
na região. Dentre os impactos levanta-
dos estão a interferência na pesca e na 
passagem de barcos, o ruído provocado 
pelas balsas e a contaminação por mer-
cúrio, metal pesado com efeitos nocivos 
à saúde, desconhecidos muitas vezes pe-
los próprios garimpeiros.

roceânica” por conectar o Brasil ao Peru, é ou-
tra promessa de crescimento econômico não 
cumprida. O comércio entre os dois países 
não foi notavelmente estimulado e a parcela 
de mercadorias transportadas pela rodovia 
permaneceu insignificante. Entretanto, a es-
trada intensificou o garimpo ilegal97. 

Investigações mais profundas devem ser 
conduzidas sobre as mudanças nas dinâ-
micas produtivas na região da BR-319. No 
entanto, à luz das experiências das rodovias 
descritas anteriormente, não se pode afir-
mar que o único fator para que a produção 
na região se desenvolva é a melhoria do esco-
amento pela via asfaltada. 

97 PRADO FILHO (2018)

O progresso das atividades econômicas e da 
renda da população local, atrelado à melhoria 
na qualidade de vida e conservação ambien-
tal, depende de muitos outros fatores como: 
educação qualificada, infraestrutura básica e 
conectividade, assistência técnica e acesso ao 
crédito, articulação intersetorial, capacidades 
locais fortalecidas e participação ativa.
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Esta dimensão engloba questões que se vinculam em maior 

medida ao ordenamento fundiário e à conservação da 

natureza dos territórios ao longo da BR-319. 

Estes incluem: (i) implementação de áreas protegidas 

(especificamente unidades de conservação e terras 

indígenas) e consolidação de assentamentos da reforma 

agrária; (ii) monitoramento, controle e fiscalização ambiental. 

O diagnóstico parte do mapeamento de capacidades 

institucionais e instrumentos de política pública em âmbito 

federal, estadual e municipal, para então delinear os 

principais desafios fundiários e ambientais dos territórios.    

DIAGNÓSTICO 
DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL E 
TERRITORIAL
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DE ONDE PARTIMOS: AS 
DEMANDAS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL E TERRITORIAL

Fiscalização e controle 
de atividades com 

possíveis impacto ao 
meio ambiente

Gestão participativa 
e implementação 
de Unidades de 

Conservação

Consolidação de 
assentamentos da 

reforma agrária

Conservação da 
floresta e recursos 

ambientais

Garantia do meio 
ambiente sadio (qualidade 

do ar e preservação dos 
cursos d’agua)

Políticas Federais, fragilidades insti-
tucionais e mecanismos de investi-
mentos para a proteção ambiental: 
do PPCDAM ao PAI/CNAL

O Plano de Ação para Prevenção e Con-
trole do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAM) representou o principal esforço 
do governo federal no âmbito de políticas de 
conservação na Amazônia nos últimos anos, 
e foi implementado de 2004 a 2020, em 4 
quatro fases, a partir de ações divididas em 
cinco eixos: (I) Monitoramento e Controle; 
(II) Ordenamento Fundiário e Territorial; 
(III) Fomento a Atividades Sustentáveis; (IV) 
Instrumentos Econômicos e Normativos. O 
PPCDAM ganhou destaque pela sua inser-
ção nas diretrizes e prioridades do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 
(PAS), e foi coordenado pela Casa Civil, inte-
grando diferentes ministérios, sendo deter-
minante para a redução em 83% das taxas 
de desmatamento na Amazônia entre 2004 
e 20121. Esses resultados, são creditados às 
ações de monitoramento e controle, e princi-
palmente à possibilidade de cooperação dos 
entes federados na implementação do pla-
no2. Em 2018, o PPCDAM foi regulamentado 
como um dos instrumentos da Política Na-
cional sobre Mudanças do Clima (PNMC)3 

1 OBSERVATÓRIO DO CLIMA (2020) 
2 IPEA; CEPAL; GIZ (2011) 
3  Instituída pela Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009; 

 que estabelece metas voluntárias de redução 
de gases de efeito estufa (GEEs). 

Atualmente, o Conselho Nacional da Amazô-
nia Legal (CNAL)4, criado em 2020, vinculado à 
Presidência da República, é o órgão colegiado 
ao qual compete a coordenação e acompanha-
mento da implementação das políticas públicas 
relacionadas à Amazônia Legal. Possuem assen-
to alguns ministérios do governo federal5, repre-
sentados por 19 militares e quatro delegados da 
Polícia Federal, deixando de fora representan-
tes da sociedade civil, povos indígenas e tradi-
cionais, governadores da região Amazônica e 
órgãos estaduais do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (Sisnama)6. As principais ações do go-
verno federal para a região Amazônica constam 
no Plano de Ações Imediatas do Conselho da 
Amazônia Legal (PAI/CNAL).

Uma análise feita pelo Observatório 
do Clima (OC)7 sobre o PAI/CNAL apon-
ta que boa parte das 53 ações estratégicas 
elencadas são esvaziadas, na prática, por 
esforços do governo federal em sentido 
contrário8. O crescimento do desmatamen-

regulamentada pelo Decreto nº 7.390, de 2010, posteriormente 
substituído pelo Decreto nº 9.578, de 2018. 
4  Instituído pelo Decreto no 10.239, de 11 de fevereiro de 2020.
5  Resolução nº 1, de 17 de junho de 2020.
6 Em razão de seu desenho, o CNAL foi alvo de Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) movida pelos 
partidos PSB e PT (ADPF 744)
7 OC (2020b)
8 Por exemplo, a intenção de fortalecer órgãos estaduais e 
municipais é comprometida pela atual inviabilização do Fundo 

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1º rodada de oficinas nos 
territórios-alvo para a construção participativa de ADTs, em novembro de 2019.
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to na gestão atual aumentou em 9,6% as 
emissões brasileiras de GEEs em 20199 

e as metas de clima foram virtualmente 
abandonadas10. 

Também consta no PAI/CNAL a intenção 
do governo federal em “revisar” unidades de 
conservação (UCs) e terras indígenas (TIs) e 
quilombolas11, o que causava preocupação à 
época pelo risco de essas mudanças permi-
tirem legitimação de posses irregulares em 
áreas de populações tradicionais e indígenas 
e de alta relevância para conservação12. A re-
visão de áreas protegidas faz parte de algu-
mas recomendações expedidas em 2013 por 
tribunais de contas dos estados da Amazô-
nia13, mas apenas de modo a resolver incon-
sistências nos seus limites.

Além da garantia de direitos territoriais 
das populações tradicionais e povos indíge-

Amazônia, anteriormente uma fonte crucial de recursos para os 
governos subnacionais. A ação “expropriar propriedades rurais 
e urbanas acometidas de crimes ambientais ou decorrentes de 
grilagem” foi publicamente rejeitada pelos Presidente e Vice-Presi-
dente da República, após a publicação do plano (OC, 2020b)
9 Valor Econômico (06/11/2020 - B)
10 OC (2020a)
11 OC (2020b)
12 IMAZON (2016)
13 TCU (2013)

nas e quilombolas, a criação de áreas prote-
gidas, em especial as UCs, tem sido utilizada 
como estratégia contra o desmatamento. 
Admitindo-se que ações de monitoramento 
e controle são primordiais, mas não se bas-
tam sozinhas, o PPCDAM incorporou estra-
tégias vinculadas ao ordenamento fundiário 
e territorial e ao fomento de atividades pro-
dutivas sustentáveis. O marco regulatório 
das UCs no Brasil, o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação (Snuc)14, incentiva a 
realização atividades econômicas nas áreas 
de conservação, especialmente as geradoras 
de emprego e renda para as comunidades 
locais15. A criação do Snuc possibilitou um 
avanço importante no ordenamento terri-
torial brasileiro, por unificar em um único 
instrumento jurídico legislações que antes 
estavam dispersas, o que contribuiu para que 
o número de UCs criadas fosse triplicado na 
comparação entre 2019 e 200016.

Contudo, as alterações sofridas por unida-

14 Lei Federal nº 9.985/2000
15 GURGEL et al. (2009)
16 Informações retiradas do Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação (CNUC), o qual registrou um crescimento de quase 
60% de UCs federais, 106% na esfera estadual e, 200% entre os 
municípios, na comparação entre 2000 e 2019 
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des de conservação para ceder espaço a em-
preendimentos e suas estruturas afins tam-
bém tem se intensificado nos últimos anos. 
Cerca de 70% destas mudanças, identificadas 
como PADDD (em inglês, Protected Areas 
Downgrading, Downsizing and Degazette-
ment), ocorreram apenas entre 2008 e 2014, 
período que coincide com uma inserção acen-
tuada de grandes obras de infraestrutura na 
Amazônia, como pavimentação de rodovias e 
construção de hidrelétricas17, normalmente 
lideradas pelo governo federal. São áreas des-
tinadas à conservação florestal que têm seu 
grau de proteção reduzido, de integral para 
uso sustentável, por exemplo, ou têm seus li-
mites físicos reposicionados, o que também 
ameaça terras indígenas ainda não homolo-
gadas. O fenômeno também pode significar 
fragmentação de mosaicos de áreas protegi-
das, o que traz implicações severas tanto para 
a biodiversidade, que depende de conectivida-
de no espaço, quanto para os povos e comuni-
dades tradicionais do entorno.

A análise do OC (2020b) destacou ainda 
a priorização dada a ações de garantia da 
“soberania nacional” e “monitoramento das 
fronteiras” (que coincidem com as áreas do 
desmatamento em alguns pontos), e a refe-
rência expressa de garantir previsibilidade 
orçamentária apenas no item que menciona 
o Programa Sistema Integrado de Monitora-
mento de Fronteiras (Sisfron)18. O monitora-
mento ambiental, deslocado para controle 
do Ministério da Defesa19, desconsiderava a 
participação do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe) e do Centro Nacional 
de Monitoramento e Informações Ambien-
tais (Cenima) do Ibama20. 

Os documentos do PAI/CNAL incluíram 
também a referência expressa de promover a 
construção, pavimentação e manutenção de 
rodovias21, grandes vetores de desmatamento 
na Amazônia. Aliado a isso tem-se a aprovação 
pela Câmara do Deputados do Projeto de Lei 
(PL) 3.729/200422, que trata do licenciamento 
ambiental e no momento espera aprovação 
pelo Senado. Por um lado, os defensores da 

17 BERNARD; PENNA; ARAÚJO (2014)
18 Página 18 do arquivo, item 2.2.4.1 (OC, 2020)
19 Páginas 49 e 50 referentes ao projeto Panorama e ao Sistema de 
Observação da Terra (OC, 2020)
20 OC (2020b)
21 Página 40 do documento, entre os tópicos da Infraestrutura 
(OC, 2020)
22 AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS (2021)

proposta alegam que ela traz “segurança jurí-
dica” para “destravar investimentos”, além de 
considerar as “diferentes lógicas” dos setores 
de mineração, da infraestrutura e do agrone-
gócio23. Por outro, é considerada por críticos 
- desde movimento sociais à parlamentares 
europeus - como “o fim” ou o “desmonte” do 
licenciamento ambiental24.

Dentre os pontos críticos, destacamos (i) a 
dispensa e/ou simplificação do licenciamen-
to ambiental para uma série de atividades, in-
cluindo atividades vinculadas ao saneamento 
básico, agropecuárias e florestais, considera-
das de “interesse social”, mas que impactam 
diretamente a ocupação e uso do solo e prote-
ção ambiental; (ii) insegurança jurídica para 
comunidades tradicionais e povos indígenas, 
com a exclusão de territórios não demarcados 
e/ou titulados da análise de impactos; (iii)  li-
mitação dos tempos e das instituições incluí-
das nos processos de participação social; (iv) a 

23 AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS (2021) 
24 MAB (2021), GREENPEACE (2021); O GLOBO (2021)
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renovação automática de licenças e a Licença 
por Adesão e Compromisso (LAC), uma licen-
ça “autodeclaratória” para atividades que não 
causam “significativa degradação do meio 
ambiente”; entre outros.

Informações adicionais, relacionadas a 
outras políticas do governo federal como 
o Plano Agricultura de Baixa Emissão 
de Carbono (ABC) e o Programa Flores-
ta+ Carbono não tinham maior expres-
são no âmbito dos documentos do PAI/
CNAL. O primeiro, criado em 2010, pre-
via linhas de crédito para investimentos 
em tecnologias com baixa emissão de car-
bono, que atualmente são equivalentes a 
apenas 1% dos recursos do Plano Safra25 

 - de incentivo à produção rural. O segun-
do teve como críticas iniciais as de que, 
sem ter um papel regulador, de fomento ou 
qualquer outra ação de implementação, o 
programa poderia se tornar “inexistente” 

25 OC (2020b)

na prática26. Com o objetivo de consoli-
dar o mercado de pagamento por serviços 
ambientais através da geração de créditos 
de carbono para exportação, o Programa 
Nacional de Pagamento por Serviços Am-
bientais (Programa Floresta+) foi lançado 
oficialmente em outubro de 202027, poucos 
meses antes da aprovação da lei homônima 
no Congresso Nacional28.

O projeto-piloto do Programa Floresta+ 
na Amazônia Legal prevê mais de R$ 500 
milhões do “Green Climate Fund” (GCF) e é 
destinado a “pessoas físicas ou jurídicas, de 
direito público ou privado, grupo familiar 
ou comunitário que, de forma direta ou por 
meio de terceiros, executam as atividades de 
serviços ambientais em áreas mantidas com 
cobertura de vegetação nativa ou sujeitas à 
sua recuperação”29. No entanto, o governo 
espera que os maiores beneficiados da mo-
vimentação de R$ 1 bilhão por ano sejam 
grandes proprietários com floresta nativa 
conservada, como as grandes companhias de 
tecnologia e as petroleiras30. 

BALANÇO CNAL

Um relatório assinado pelo vice-
presidente da República e presidente 
do CNAL faz o balanço do primeiro 
ano de atividades da comissão, 
expõe os desafios encontrados para 
a sua operacionalização. Dentre 
eles, destacam-se os “problemas de 
coordenação” entre as Forças Armadas, 
empregadas nas operações “Verde 
Brasil 1 e 2” e os órgãos ambientais de 
fiscalização, problemas tidos como 
“naturais” (O GLOBO, 24/03/2021). O 
documento destaca também “resultados 
significativos”, a despeito dos sucessivos 
recordes de alertas de queimadas e 
desmatamento nos últimos meses. 
Durante o primeiro semestre de 2021, 
segundo o Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), a região teve a maior 
área sob alertas dos últimos 06 anos: 
3.325 km², mais que o dobro da área da 
cidade de São Paulo (G1, 02/07/2021).

26 OC (2020b)
27 MMA (2020)
28 CONJUR (2021)
29 MMA (2020) 
30 REVISTA EXAME (2020)
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A flexibilização das regras ambientais em 
nível federal, em curso desde a aprovação 
do novo Código Florestal31 em 2012, passa a 
mensagem de que a ocupação ilegal de terras 
públicas é vantajosa. Como instrumento de 
regularização ambiental das propriedades ru-
rais, o Código Florestal prevê dois instrumen-
tos: o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Pro-
grama de Regularização Ambiental (PRA)32. O 
CAR é um registro público eletrônico de âm-
bito nacional, obrigatório para todos os imó-
veis rurais, que contém informações sobre a 
situação ambiental do imóvel. As informações 
registradas devem integrar o Sistema de Ca-
dastro Ambiental (Sicar), uma base de dados 
para controle, monitoramento, planejamento 
e combate ao desmatamento. O PRA, por sua 
vez, compreende o conjunto de ações ou ini-
ciativas a serem desenvolvidas por proprietá-
rios e posseiros rurais com o objetivo de regu-
larização ambiental. Segundo a lei, a partir da 
resolução dos passivos – quando anteriores a 
julho de 2008 -, o CAR pode ser homologado 
e, o PRA implementado na propriedade, me-
diante um Termo de Compromisso realizado 
com os estados, que são os entes que ofertam 
o programa.

A despeito do seu potencial, e em um con-
texto amazônico, onde 28,5% do território 
não possuem informações sobre destinação 
fundiária33, o CAR se tornou um instrumen-
to desvirtuado de regularização ambiental. 

31 Lei federal nº 12.651/2012
32 Decreto nº 7.830/2012
33 IMAZON (2021)

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB), respon-
sável em nível federal por apoiar a implanta-
ção e integrar as bases de dados ambientais 
do CAR junto aos órgãos estaduais, afirma 
que o país possui uma área total cadastrada 
superior à passível de cadastro34. Esta infor-
mação sinaliza que haveria fraudes na im-
plementação do cadastro, incluindo terras 
públicas onde não é admitida a presença de 
imóveis rurais, como território de povos in-
dígenas e quilombolas35. 

Dentre as brechas encontradas por grilei-
ros para a ocupação de terras públicas através 
do CAR estão o fato de o instrumento ser “au-
todeclaratório”, com a posse do declarante 
validada nos estados através de documentos 
frágeis36, e amparados pelo inciso específico 
da lei, que considera o instrumento efetiva-
do enquanto não houver a manifestação dos 
órgãos competentes37. Em síntese, o CAR se 
confunde com instrumentos de regulariza-
ção fundiária, tornando-se um veículo para 
o reconhecimento de posse ou propriedade e 
facilitando a grilagem de terras38. 

34 SFB (2019)
35 IMAZON (2018)
36 Dentre estes documentos estão contratos de compra e venda e 
declarações de instituições que não dispõem de ferramentas para 
análise fundiária, como sindicatos de trabalhadores rurais e pre-
feituras municipais (Informações obtidas no “3º Conversatório” 
para elaboração do programa “FORMAR Fundiário”, liderado pelo 
Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB)
37 “Enquanto não houver manifestação do órgão competente acer-
ca de pendências ou inconsistências nas informações declaradas e 
nos documentos apresentados para a inscrição no CAR, será con-
siderada efetivada a inscrição do imóvel rural no CAR, para todos 
os fins previstos em lei” (§ 2º, Art. 7 do Decreto nº 7.830/2012).
38 TORRES (2018)

Agricultora 
do Km 22 

da BR-319, 
Careiro
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As mudanças regulatórias, somadas às atu-
ais fragilidades dos órgãos federais e ausên-
cia de planos, dificultam a implementação 
de diversas ações de ordenamento e prote-
ção ambiental. O contexto aponta que o mo-
mento atual no Brasil é de dramática ameaça 
ambiental e aos direitos territoriais das po-
pulações tradicionais e indígenas, conjuntu-
ra agravada pela fragilidade institucional e 
diminuição orçamentária que dificultam a 
coordenação interfederativa, assim como a 
paralisação de investimentos e instrumentos 
destinados à conservação na Amazônia. 

Orçamento e órgãos federais

O orçamento previsto no Projeto de Lei 
Orçamentaria Anual (Ploa) para o Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA) em 2021 foi o 
menor dos últimos 21 anos39: R$ 1,72 bilhão, 
destinados ao MMA, ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e ao Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), órgão responsável pela gestão das 
UCs federais, para cobrir todas as despesas, 
inclusive as obrigatórias40. Nesse contexto, a 
fiscalização do governo federal na Amazônia 
desde 2019 vem sendo realizada especial-
mente pelas Forças Armadas através da Ga-
rantia da Lei e da Ordem (GLO)  41,42.

As operações de GLO, previstas na CF-
88, contemplam a possibilidade do uso das 
Forças Armadas em situações específicas, 
de esgotamento das forças tradicionais de 
segurança pública, ou também em grandes 
eventos e visitas de autoridades internacio-
nais ao país, entre outros. Embora usada com 
menos frequência que nos governos anterio-
res43, durante o atual governo esse tipo de 
operação figura estratégia prioritária de en-
frentamento às queimadas, o que dá margem 
a questionamentos. Um deles diz respeito à 
falta de conhecimento e experiência para a 
atuação do Exército em questões ambientais, 
sendo este um ponto levantado em mais de 
uma entrevista. Em uma delas, enfatizou-se 

39 G1 (2021)
40 O ECO (2021)
41 REUTERS (2020); JORNAL NACIONAL (2021)
42 CNN BRASIL (2021)
43 LIMA; BUENO; MINGARDI (2016) 

que, embora a presença da instituição sir-
va para inibir os infratores, a “estratégia de 
inteligência ambiental” acaba se perdendo. 
Com efeito, como parte das Forças Armadas, 
o Exército tem como objetivo principal o de 
responder a ameaças externas de outros pa-
íses ao Brasil. Sendo assim, a ação de milita-
res para outras atividades e que utilizam um 
aparato técnico distinto pode representar 
risco de baixa efetividade. Além disso, como 
destacado por outro entrevistado, ao ser 
pontual, a ação do Exército gera a expectati-
va no infrator de que o combate à ação será 
temporário, enfraquecendo o seu resultado. 

GLOS: BALANÇO E ORÇAMENTO

No dia 21 de julho de 2021, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) estipulou, 
em votação unânime, um prazo de 
120 para que o Governo Federal 
apresentasse um plano de ação para 
“corrigir irregularidades” no combate ao 
desmatamento na Amazônia. Segundo 
os técnicos do Tribunal, as mensagens 
passadas em falas do presidente da 
República, assim como do ex-ministro do 
Meio Ambiente prejudicaram o trabalho 
das fiscalizações. O TCU determinou, 
ainda, uma “efetiva integração” com 
órgãos estaduais e organizações 
da sociedade civil para uma melhor 
definição das políticas de controle sobre 
o desmatamento (G1, 21/07/2021). Do 
total de 1 bilhão de reais do fundo criado 
após acordo da operação Lava Jato, o 
Ministério da Defesa recebeu R$ 520 
milhões para combater o desmatamento 
na Amazônia, enquanto que o Ibama, 
principal órgão ambiental federal recebeu 
um montante dez vezes menor: R$ 50 
milhões. O orçamento médio mensal 
de uma GLO na Amazônia é de R$ 60 
milhões de reais, similar ao orçamento 
anual do setor de fiscalização do 
IBAMA, hoje da ordem de R$ 70 milhões 
(Infoamazônia, 09/07/2020).

Em 2021, para todas as suas ações, o Ibama 
conta com uma previsão orçamentária de R$ 
928 milhões (Figura 01)44.

44 Todos os valores previstos nas Leis Orçamentárias Anuais 
(LOAs) e de execução de despesas do período entre 2015 e 2020 
foram atualizados em valores correntes, com referência do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de dezembro de 2020
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A previsão de recursos para a gestão de áre-
as protegidas no âmbito federal também é 
claramente insuficiente45 (Figura 02). O orça-
mento para o apoio à criação, gestão e imple-
mentação das UCs federais, sob responsabili-
dade do ICMBio caiu quase pela metade nos 
últimos três anos, sendo que a proposta da Lei 
Orçamentária de 2021 foi de R$ 75 milhões. 
Nos últimos seis anos as despesas empenha-
dos pelo órgão para essa rubrica tiveram uma 
média de aproximadamente R$ 161 milhões, 
com um mínimo de R$ 111 milhões em 201946 

 (Figura 03). 

Assim, o orçamento previsto para 2021 não 
chegava nem ao mínimo executado nos últi-
mos anos. Isso pode significar tanto a redu-
ção na criação de novas UCs, impactando essa 
estratégia especificamente, como também a 
implementação das unidades existentes, afe-
tando os direitos de comunidades tradicio-
nais desses territórios, tendo em vista que a 
maioria das UCs da Amazônia não executa ati-
vidades que gerem renda para a sua gestão47 

 e nem todas contam com apoio dos recursos 
do Programa Áreas Protegidas da Amazônia 
(Arpa) para operação48,49. 

Em momentos de escassez orçamentária, 
o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima50 

 (Fundo Clima) torna-se fundamental para 
ações de conservação, pois tem seus recur-
sos oriundos da participação especial do 
Petróleo, alocado no Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), mas desvinculados do seu 
orçamento. Para que haja um aumento dos 
recursos do fundo, estes devem estar aloca-
dos na Lei Orçamentária Anual (LOA), sendo 
necessário um aditivo assinado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), instituição que faz a sua 
gestão. Além disso, os contratos devem ser 
previstos no Plano Anual de Aplicação de Re-
cursos (PAAR), aprovados pelo comitê gestor 
do fundo, instância de governança que con-

45 PODER360 (2020)
46 SIOP (2021)
47 TCU (2013)
48 Todos os valores previstos nas Leis Orçamentárias Anuais 
(LOAs) e de execução de despesas do período entre 2015 e 2020 
foram atualizados em valores correntes, com referência do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de dezembro de 2020.
49 Todos os valores previstos nas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) 
e de execução de despesas do período entre 2015 e 2020 foram atu-
alizados em valores correntes, com referência do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) de dezembro de 2020. 
50 Instituído pela Lei nº 12.114 em 09 de dezembro de 2009, 
regulamentado pelo Decreto nº 7.343, de 26/10/2010 e atualmente 
regido pelo Decreto nº 10.143, de 28 de novembro de 2019.

Fonte: elaboração própria. Despesas referentes 
à criação, gestão e implementação das UCs 
previstas nos orçamentos de 2015 a 2021 (Ploa) 
e empenhados de 2015 a 2020

Fonte: elaboração própria, a partir  
de dados do Siop. Despesas empenhadas 
(2015-2020) e previsão da LOA para o Ibama 
em 2021

Figura 3
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ta com o envolvimento dos Estados51. Desde 
2019, contudo, organizações da sociedade ci-
vil denunciam a paralisação do Fundo Clima 
e seus recursos52. 

Outro importante instrumento que tam-
bém se encontra paralisado é o Fundo Ama-
zônia53, criado em 2008 para a implementa-
ção das políticas públicas necessárias à tutela 
do meio ambiente do bioma amazônico, e 
que tem como principais doadores os go-
vernos da Noruega, Alemanha e, em menor 
escala, recursos da Petrobrás. Quando ativo, 
o fundo aportou recursos significativos em 
projetos de fiscalização e regularização am-
biental, pesquisa e apoio as UCs e TIs. Com a 
sua paralisação, 40 projetos, representando 
1,4 bilhão de reais, aguardavam, em outubro 
de 2020, um acordo entre o governo federal 
e doadores para sua continuidade54. Ambos 
o Fundo Clima e o Fundo Amazônia seguiam 
paralisados em julho de 2021, período de fi-
nalização do presente documento.

51 José Mauro de Lima O’ de Almeida, Secretário da Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SemaS-PA) (STF, 2020).
52 José Mauro de Lima O’ de Almeida, Secretário da Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SemaS-PA) (STF, 2020).
53 Instituído pelo Decreto Federal nº 6.527, de 1º de agosto de 2008.
54 ESTADÃO (2020); VALOR ECONÔMICO (2020A)

DESMATAMENTO E COVID-19

Além da fragilidade dos órgãos 
ambientais, existem desafios intrínsecos 
à pandemia, tais como: o afastamento 
de um terço dos servidores do Ibama 
considerados grupo de risco; o 
remanejamento de recursos do Exército 
para o enfrentamento da pandemia, 
em detrimento das operações na 
Amazônia; e o aumento da expectativa 
de impunidade por parte dos grupos 
que avançam sobre a floresta (BBC, 
26/04/2020; Revista Veja, 30/04/2020; 
Poder360, 19/02/2021).

O cenário é de incertezas, incluindo a 
própria estabilidade institucional da pasta 
ambiental. Desde 2020 existe um grupo de 
estudos no âmbito do MMA que estuda a fu-
são do ICMBio e do Ibama55, e especialistas 
afirmam que a menor dotação orçamentária 
do primeiro significaria um dos passos para 
a consolidação desta ação56. 

55 O ECO (2021)
56 G1 (2021)

Sítio do 
Antônio 

da Farinha, 
Km 235 da 

BR-319
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FUSÃO ICMBIO E IBAMA

Em dezembro de 2019 o MMA indicou 
uma possível fusão entre o ICMBio e o 
Ibama, retrocedendo após críticas à esta 
ação. Em abril de 2020 o assunto voltou à 
tona e o governo federal não descartou a 
hipótese (G1, 22/01/2021). Recentemente, 
o tema foi motivo de audiência pública 
promovida pelo Ministério Público Federal. 
Dentre os pontos levantados pelos 
participantes o principal diz respeito ao 
desconhecimento sobre a proposta do 
governo. Para além disso, contudo, os 
argumentos trazidos no debate alegaram 
melhorias na atuação de ambos os 
órgãos quando da separação de funções, 
pela especialização das mesmas, sem 
haver sobreposições. Por outro lado, 
e de forma similar, esperava-se uma 
especialização do Ibama e um ganho 
em eficiência que não ocorreu, mas que 
poderia ocorrer a partir da modernização 
da autarquia em contraposição a 
proposta de fusão entre os órgãos (MPF-
AM, 01/02/2021)

 

Políticas Estaduais do Amazonas: 
protagonismo estadual, 
planejamento, execução e 
perspectivas 

Políticas estaduais

Somado ao federalismo tributário brasilei-
ro, que mantém boa parte dos recursos con-
centrados na União, a atual conjuntura impõe 
desafios financeiros para a ação dos governos 
estaduais da Amazônia, mas também abre 
oportunidades para o seu protagonismo. Es-
tes têm lançado mão de estratégias para ar-
recadação de recursos como a elaboração de 
fundos próprios, a exemplo do “Fundo Ama-
zônia Oriental”, cujo edital de seleção para o 
comitê gestor foi lançado recentemente pelo 
Estado do Pará57. Iniciativas como o Fórum de 
Governadores da Amazônia Legal58 e a Força 
Tarefa de Governadores para o Clima e Flores-
tas (TF-GCF)59  também ganharam relevância.

57 AGÊNCIA PARÁ (11/03/2021) 
58 Criado em 2008, no contexto do lançamento de outras ações 
como o Plano Amazônia Sustentável (PAS) o Fundo Amazônia, com o 
objetivo de promover a discussão de propostas de desenvolvimento 
sustentável comuns aos Estados que compõem a Amazônia Legal
59 Criada em 2008 como uma plataforma para os Estados 
avançassem em inovações de políticas subnacionais para ações de 
combate ao desmatamento e preservação da floresta. Fazem parte 
da TF-GCF: Brasil, Colômbia, Indonésia, Costa do Marfim, México, 
Nigéria, Equador, Peru, Espanha e Estados Unidos

Agricultor 
do Mamori,  

Careiro
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No âmbito estadual, especificamente no 
Amazonas, uma das principais políticas de 
conservação é o Plano Estadual de Preven-
ção e Controle do Desmatamento do Ama-
zonas (PPCD-AM), criado em 2009 em con-
sonância com o PPCDAM, e que vem sendo 
implementado em três fases, com foco nos 
municípios mais críticos de desmatamento. 
Na primeira fase houve redução nas taxas 
de desmatamento anuais (mantendo-se pró-
ximas a 500 km²) até 2015, quando voltou a 
crescer (chegando a 1.421 km² em 201960). 
A avaliação dessa fase do plano indicou um 
caráter de limitação setorial da política e pa-
ralela às políticas econômicas. Com escopo 
ampliado, as ações contempladas na segunda 
fase organizam-se em três eixos estratégicos, 
abarcando fomento às atividades produtivas 
sustentáveis, serviços ambientais, gestão am-
biental, fortalecimento institucional, fisca-
lização ambiental, ordenamento territorial, 
regularização fundiária e desenvolvimento 
sustentável de terras e povos indígenas.

Devido a problemas de gestão, agravados 
com mudanças na estrutura governamental 
do Amazonas, a terceira fase constituiu-se 
como transitória, com um período curto 
para implementação das ações61. A terceira 
fase é atualmente coordenada pela Casa Ci-
vil do Estado e tem a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema-AM) como órgão exe-
cutivo. Outras mudanças ocorridas foram a 
previsão de ações com recortes territoriais 
bem definidos, com o foco de atuação no sul 
do estado, e a inclusão das queimadas nas 
ações de monitoramento, passando a ser de-
signado como Plano de Prevenção e Controle 
do Desmatamento e Queimadas do Amazo-
nas (PPCDQ-AM). 

Por um lado, o PPCDQ-AM prevê ins-
tâncias de planejamento que fortalecem a 
ação interinstitucional, como o Comitê de 
Prevenção de Incêndios Florestais, o Gru-
po de Trabalho (GT) Ação Emergencial de 
Combate às Queimadas e a Sala de Situação 
Interinstitucional. Por outro, a operacio-
nalização da política se vê comprometida 
tanto pela fragilidade dos órgãos federais, 
quanto pela falta de recursos financeiros 
e humanos dos próprios órgãos estaduais. 
Além disso, segundo um dos entrevistados, 

60 SEMA-AM (2020)
61 SEMA-AM (2020) 

vem ocorrendo baixa coordenação por par-
te do governo federal com os órgãos estadu-
ais. Ele considerou o modelo de integração 
“ideal” aquele que promove alinhamento e 
planejamento estratégico entre Sema-AM, 
Ipaam, Ibama, ICMBio, Polícia Federal (PF), 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão 
Ambiental (BPA-PMAM) e Polícia Civil. 

Nos últimos dois anos, o apoio federal às 
ações de combate às queimadas e desmata-
mento no Estado tem sido através da expedi-
ção de decretos de proibição de uso de fogo 
válido para toda a Amazônia, e que tem se 
mostrado pouco efetivas62; e das GLOs, estra-
tégia pontual e que não fortalece os recursos 
humanos e financeiros dos órgãos federais e 
estaduais de controle. 

Em março de 2021, com o lançamento da 
“Operação Integrada Tamoiotatá”, tendo 
como região prioritária o sul do Estado, fo-
ram instaladas pelo governo estadual bases 
similares ao Centro Integrado de Coman-
do e Controle (CICC)63, nos municípios de 
Humaitá e Apuí, com recursos tecnológicos 
e utilização de imagens de satélite em alta 
resolução para o apoio à fiscalização64. Em 
setembro de 2020, de forma complemen-
tar à estratégia do PPCDQ-AM, foi também 
lançado o Programa “Amazonas Mais Ver-
de”, coordenado pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (Sedecti) para execução das 
ações do PPCDQ-AM em uma estratégia 
integrada com outras quatro secretarias 
estaduais, além da Sedecti e Sema-AM, a Se-
cretaria de Produção Rural (Sepror), a Se-
cretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e a 
Secretaria das Cidades e Territórios (Sect). 
Com recursos advindos da repatriação da 
operação Lava Jato, o Programa possui três 
frentes de ação65. 

62 REVISTA VEJA (2020) 
63 Os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) foram 
implantados em 2014 em Manaus, pela Secretaria de Segurança 
Pública do Governo do Amazonas (SSP-AM) para a realização dos 
eventos da Copa do Mundo, para servir de apoio a um modelo 
de gestão de grandes eventos e situações de crise. O CICC reúne 
órgãos de segurança estadual e municipal em uma estrutura eq-
uipada com tecnologia e serviços de comunicação com o objetivo 
de dar respostas rápidas a situações emergenciais (GOVERNO DO 
AMAZONAS (2014))
64 Integram a ação a Sema-AM, a Secretaria de Segurança Pública 
(SSP-AM), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ip-
aam), a Polícia e Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros (GOVERNO 
DO AMAZONAS (2021))
65 SEDECTI (2020)
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A primeira busca melhorias no sistema de 
monitoramento da vegetação do Estado, atra-
vés da aquisição de equipamentos, estrutu-
ração e treinamento das forças de segurança 
que atuam na prevenção e combate aos crimes 
ambientais, assim como do fortalecimento 
das secretarias municipais de Meio Ambiente 
da Região Metropolitana de Manaus (RMM) 
e municípios do sul do Amazonas, além da 
informatização e descentralização das ativi-
dades do Ipaam, para agilidade dos processos 
de licenciamento ambiental. A segunda visa 
à implantação de uma “Rede de Proteção, 
Conservação da Biodiversidade e Desenvol-
vimento Sustentável do Estado”, por meio de 
assistência técnica e extensão rural (Ater); fo-
mento à aquicultura e à implantação de Siste-
mas Agroflorestais e criação da uma “Base de 
Dados Integrada” (BDI) para o setor primário. 
Por fim, a última frente corresponde a moder-
nização da estrutura física e de acervo da Sec-
ti, tendo como meta a regularização de mais 
de 16 mil lotes em cidades do sul do Estado e 
RMM66, dentre as quais Manicoré e Humaitá, 
mas que não inclui o Careiro.

Além das ações de combate às queimadas 
e desmatamento, outras políticas ambientais 
incidem sobre a criação de instrumentos fi-
nanceiros para a conservação. O Amazonas 
foi o primeiro Estado do país a ter uma lei 
específica para mudanças climáticas, a “Po-
lítica Estadual sobre Mudanças Climáticas, 
Conservação Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas”67, promulgada 
em 2007 tendo em vista o seu enorme ativo 
ambiental, que concentra a maior área de 
florestas no país, sendo 97,4% preservadas68. 
Além disso, em conformidade e de forma a 
consolidar a sua política estadual ambiental, 
o Amazonas conta também desde 2007 com 
um Sistema Estadual de Unidade de Conser-
vação (Seuc)69. O Seuc estabelece critérios e 
normas para criação e implantação e gestão 
das UCs estaduais, que atualmente totalizam 
42 somando uma área de 18.787.397,29 ha 
(12,05% da área estadual)70. 

66 Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Canutama, Lábrea, Boca 
do Acre, Pauini, Envira e Eirunepé, no sul do Amazonas; e Irandu-
ba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e 
Itapiranga na região metropolitana de Manaus
67 Lei Estadual n° 3.135/2007
68 IDESAM (2016b)
69 Lei Estadual Complementar nº 53, de 05/06/2007
70 Destas, 08 são de Proteção Integral e 34 de Uso Sustentável, com 
destaque para as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), 
que totalizam 16 (GOVERNO DO AMAZONAS, 2019c)
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Já a Política de Serviços Ambientais es-
tadual71, criada em 2015, portanto antes da 
normativa similar em nível nacional, criou 
o “Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, 
Conservação Ambiental e Serviços Ambien-
tais”. Através da sua regulamentação, atual-
mente em processo, o estado poderá criar 
instrumentos econômicos e financeiros bus-
cando menor dependência da Zona Franca 
de Manaus, além de direcionar atividades de 
mitigação e adaptação às mudanças climá-
ticas72. Quando regulamentada, instituições 
públicas e privadas poderão aportar recur-
sos para a implementação de projetos que 
pagarão por serviços ambientais prestados.

Por sua vez, a recente aprovação, em 2020, 
de alterações na Lei Estadual de Gestão de 
Florestas73 também aponta caminhos para o 
fomento da produção florestal, o aumento do 
controle sobre florestas públicas estaduais e 
a geração de receitas. Corrigido o equívoco 
presente na norma anterior, que condicio-
nava a aprovação do Plano Anual de Outorga 
Florestal (PAOF) à Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas (Aleam) e ao Congresso 
Nacional74, o governo do Estado espera gerar 
R$ 1,3 bilhão com as concessões de oito flo-
restas públicas ao longo de 40 anos, além de 
29 mil empregos diretos e indiretos75. A lei 
também permite a concessão não onerosa 
a populações tradicionais, a concessão para 
serviços como o turismo, e cria mecanismos 
como o Fundo Estadual de Desenvolvimen-
to Florestal (FEDF) e o Cadastro Estadual de 
Florestas Públicas (CEFP).

Ressalta-se aqui também a importância 
da coordenação com outras políticas para o 
êxito do combate ao desmatamento, no âm-
bito do desenvolvimento social e incentivos 
econômicos76. Nesse sentido, as ações do go-
verno estadual no sul do Estado vêm sendo 
direcionadas para estratégias como o desen-
volvimento de um Distrito de Desenvolvi-
mento Sustentável na região, e vinculadas à 
políticas de produção como o Biópolis, um 
dos projetos estruturantes do Plano Pluria-

71 Lei Estadual nº 4.266/2015
72 IDESAM (2016B)
73 Lei Estadual n° 4.415/2016 alterada pela Lei Estadual nº 
5.225/2020
74 AMAZONAS ATUAL (2021)
75 G1-AM (2020)
76 Como a Política Estadual de Mudanças Climáticas e as mais 
recentes Política do Estado do Amazonas de Serviços Ambientais e 
Lei Estadual de Gestão de Florestas dependem dos resultados das 
políticas contra o desmatamento 
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nual (PPA 2020-2023), que tem como foco a 
exploração sustentável dos recursos da bio-
diversidade no Amazonas77.

No âmbito do Plano Regional de Desen-
volvimento da Amazônia (PRDA), coordena-
do pela Secretaria de Desenvolvimento, Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), mas 
com ações vinculadas às agendas ambientais 
desenvolvidas pela Sema-AM, foram encami-
nhados 44 projetos dentre os quais alguns 
relacionados ao cumprimento de condicio-
nantes do licenciamento da BR-319, para for-
talecimento das UCs e as concessões flores-
tais na região sul do Estado.

Orçamento e órgãos estaduais

A Sema-AM padece historicamente da in-
suficiência de recursos humanos. De acordo 
com entrevistas realizadas com gestores atu-
ais e antigos da Sema-AM, o orçamento atual 
é suficiente apenas para a manutenção dos 
processos administrativos e poucos funcio-
nários. Parte deles, vinculados por contratos 
temporários específicos, vem sendo dispen-
sados ao longo dos últimos anos, sem que 
haja perspectiva de recontratações ou uma 
modificação estrutural desse cenário. A con-
tratação de funcionários permanentes na 
secretaria é uma demanda antiga. A falta de 
recursos humanos chegou a inviabilizar a re-
novação de acordos de cooperação pelo não 
cumprimento de contrapartidas, ocasionan-
do a devolução de recursos de projetos. 

Esse cenário é mais preocupante tendo em 
vista que a maior parte dos recursos opera-
cionais da Sema-AM é externa, e em grande 
parte advém de parceria com instituições e 
órgãos de cooperação. As operações de fisca-
lização dentro do escopo do PPCDQ-AM até 
o final de 2021 estão sendo financiadas com 
recursos da Lava-Jato78. A ausência de uma 

77 O projeto contempla a criação de um complexo tecnológico 
com vertentes internacionais, educacional, cultural e econômica, 
envolvendo diferentes secretarias de Estado (Sema-AM, SEDECTI, 
Sepror, Seinfra e Sefaz). Tem como foco a participação majoritária 
de empresas privadas, para funcionar como um “hub” para o 
desenvolvimento, compartilhamento e uso de pesquisas, produtos 
e inovações, mas também agregando universidades e centros de 
formação profissional. Além disso, propõe a criação de uma bolsa de 
comercialização de ativos ambientais e um fundo de investimento 
em bioativos (GOVERNO DO AMAZONAS, 2019a; 2019b; 2019c)
78 AMAZONAS ATUAL (2021) 

estabilidade e independência financeira faz 
com que o combate ao desmatamento orien-
te as ações do órgão apenas em áreas críticas 
e em detrimento de outras ações de respon-
sabilidade da secretaria e aquelas estratégi-
cas em longo prazo79.

O orçamento previsto para o Ipaam em 
2021 foi de R$ 38.574.755,70, montante que 
não difere significativamente da execução 
financeira do órgão nos anos anteriores (Fi-
gura 04). Importante destacar que além das 
ações de fiscalização o Ipaam também pos-
sui responsabilidade sobre outras áreas de 
importância para a conservação e de interes-
se local nos territórios ao longo da rodovia, 
sendo um dos órgãos mais reivindicados du-
rante as oficinas realizadas.

No âmbito do Programa Mais Verde Ama-
zonas, as ações de modernização do Ipaam 
incluem o monitoramento com a utilização 
das imagens do satélite Planet por meio de 
um acordo de cooperação técnica com a PF e 
autuações e fiscalização remota, com base nas 
informações do Sistema de Detecção de Des-
matamentos em Tempo Real (Deter), e dados 
do Sistema de Gestão Fundiária (Sigef), Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) e outras disponí-
veis. No âmbito da regularização ambiental, o 
órgão vem trabalhando a partir do ProjeCAR, 

79 Todos os valores previstos nas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) 
e de execução de despesas do período entre 2015 e 2020 foram atu-
alizados em valores correntes, com referência do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) de dezembro de 2020

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do 
Portal da Transparência do governo estadual do 
Amazonas. Despesas empenhadas (2015-2020) 
e previsão da LOA para o Ipaam em 2021

Gráfico 4
Variação do Orçamento 
anual do Ipaam
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por meio do qual adquiriu equipamentos e 
estruturou a sala de análise. Apesar do avanço 
nas ações, contudo, elas não são suficientes, 
pois acabam encontrando entraves na falta de 
estruturação do próprio órgão. 

A estratégia do governo estadual é garan-
tir presença do Ipaam nas cidades do inte-
rior através da estruturação polos do meio 
ambiente. Dessa forma, foram construídos 
três Centros Multifuncionais nos municí-
pios de Humaitá, Apuí e Parintins, com re-
cursos do Projeto de Prevenção e Combate ao 
Desmatamento e Conservação da Floresta no 
Estado do Amazonas (Profloram), executado 
por um consórcio, o que garantiu agilidade e 
efetividade em sua execução. Os centros têm 
como objetivo também servir de apoio ao 
Programa Municípios Sustentáveis do Ama-
zonas (PMS Amazonas)80, iniciativa estadual 
de combate ao desmatamento orientada por 
planos de ação com aderência dos governos 
municipais e operacionalizados com recur-
sos do PPA 2020-2023, priorizados na Ma-
triz Econômica Ambiental do Estado81. 

80 Decreto Estadual n° 37.421/2016 
81 A proposta de uma nova matriz econômica ambiental para o 
Estado surge da premissa de que, ao abrigar a maior floresta tropical 
do mundo, o Amazonas possui uma grande oportunidade para pro-
por uma nova matriz de desenvolvimento econômico, que leve em 
consideração esse potencial natural, e diversifique a base econômica 
desenvolvida a partir da Zona Franca de Manaus. A ideia principal 
é a criação de um modelo econômico-ecológico que com base em 
serviços ambientais e no potencial produtivo que valorize o modo 

Ainda assim, a contratação de equipe para 
alocação nesses centros, previstas também 
no âmbito do ProjeCAR, foi uma das ativi-
dades não realizadas, sendo um dos princi-
pais gargalos atuais. Segundo entrevistas, a 
diretoria técnica do órgão está pleiteando 
concursos para isso. Do quadro de servidores 
efetivos, que são os servidores a quem pode 
haver a delegação do poder de polícia, apro-
ximadamente 75% encontra-se na área técni-
ca (fiscalização e licenciamento), mas grande 
parte deles em via de se aposentar.

Algumas ações de estruturação dos ór-
gãos de combate às queimadas relacionadas 
às brigadas civis e de bombeiros estavam 
previstas tanto pelo PPCDQ-AM como pelo 
PNAI/CNAL. No documento público do PP-
CDQ-AM constavam apenas duas ações de 
aquisição de equipamento para Corpo de 
Bombeiros do Amazonas (CBMAM/BIFMA) e 
brigadas civis de combate às queimadas, mas 
sem indicação da fonte de recursos. Da mes-
ma forma, embora constasse no PAI/CNAL 
a dotação aos municípios de “meios aptos” 
para as brigadas civis”, estes se demonstram 
inviáveis frente à atual crise fiscal e redução 
de orçamento da política ambiental federal82. 

de vida tradicional e a manutenção da cobertura florestal, através da 
redução das taxas de desmatamento (Idesam, 2016).
82OC (2020b)
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Políticas Municipais: descentralização 
ambiental

Assim como os Estados, as competências 
municipais em termos de gestão ambien-
tal são previstas na Constituição Federal 
(CF-88), estando os órgãos municipais de 
meio ambiente incluídos no Sisnama, no 
âmbito da Política Nacional do Meio Am-
biente (PNMA)83. O papel dos municípios 
é regulamentado pela Lei Complementar 
nº 140/2011 (LC 140) e possuem sistemas 
ambientais próprios, os Sistemas Munici-
pais de Meio Ambiente (Sisumas), que de-
vem estar estruturados para exercer suas 
competências relacionadas a atividades de 
licenciamento, monitoramento, fiscaliza-
ção e educação ambiental. Para isso, devem 
contar com: uma Política Municipal de Meio 
Ambiente (PMMA) ou “Código Ambiental” 
Municipal; Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (CMMA); Sistema Municipal de 
Informação Ambiental; e Fundo Municipal 
de Meio Ambiente (FMMA). Em termos de 
legislação ambiental, o município possui a 
atribuição de legislar sobre assuntos locais, 
quando couber, assim como suplementar a 

83 Lei Federal nº 6.938/1981 

legislação federal e estadual, sempre respei-
tando as normas federais e estaduais, de for-
ma equivalente ou mais protetiva84. 

Em todo o país existem desafios relaciona-
dos ao cumprimento desses requisitos, e os 
municípios sofrem com carência de pessoal, 
de infraestrutura e recursos financeiros85. 
Frente aos desafios e às demandas da po-
pulação, os municípios tendem a priorizar 
pastas que têm recursos garantidos, como 
as sociais. Ainda que não seja possível a con-
tratação de terceiros para o desempenho de 
suas atribuições, salvo em situações muito 
específicas, existem formas de fortalecimen-
to da gestão ambiental, como os consórcios 
públicos e as comissões tripartites, constituí-
das por representantes de órgãos ambientais 
dos três níveis federativos86. 

Nos municípios da BR-319 a situação não é 
diferente. De acordo com entrevistas, apesar de 
todos os municípios do Amazonas possuírem 
secretarias de meio ambiente, muitas vezes 
com apenas um funcionário, apenas Manaus 
exercia, à época das entrevistas, a maior parte 
das atividades de licenciamento e fiscalização. 
Em 2021, contudo, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) da 
capital amazonense repassou as atividades de 
licenciamento que realizava ao Ipaam87, sobre-
carregando ainda mais o órgão. 

Apesar de construídos os Centros Multi-
funcionais em Humaitá, Apuí e Parintins, 
é necessário a contratação de funcionários 
para poder funcionar, como mencionado 
anteriormente. Quando implementados, os 
centros podem servir de apoio ao Programa 
Municípios Sustentáveis do Amazonas (PMS 
Amazonas)88, através do qual os municípios 
que apresentam maior desmatamento no 
Estado (dentre eles Manicoré e Humaitá) 
firmam um compromisso para pactuar crité-
rios de saída da lista de embargos do MMA. 
A inclusão dos municípios na lista prejudica 
desde a concessão de créditos por agências 
financeiras para atividades agropecuárias e 
florestais, até a emissão de novas autoriza-
ções de desmatamento89. 

84 FIORILLO (2009) apud BARBOSA (2013)
85 MMA; MPBA (2018)
86 MMA; MPBA (2018)
87 AMAZONAS ATUAL (2021)
88 Decreto Estadual n° 37.421/2016
89 IDESAM (2018a); MMA; MPBA (2018)
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As duas principais instâncias de coorde-
nação intermunicipal na área ambiental são 
a Associação Amazonense dos Municípios 
(AAM) para assessoria técnica na elaboração 
de políticas e projetos em diversos temas, in-
cluindo a gestão ambiental; e o Fórum Per-
manente das Secretarias Municipais do Meio 
Ambiente do Amazonas (FOPES). Contudo, 
além das atividades de formação e capaci-
tação de gestores, as experiências de apoio 
aos municípios pela Sema-AM não têm sido 
exitosas. Segundo um dos entrevistados, o 
apoio às atividades de combate às queimadas 
nos municípios, através do projeto Prevfogo, 
não avançou tanto devido à redução de re-
cursos, como também pela “má experiência 
da gestão” junto aos municípios. Apesar de as 
atividades do Fopes não terem sido desconti-
nuadas, a redução orçamentária da Sema-AM 
implicou diretamente a redução de recursos 
para ações de fortalecimento das Semmas. 
Uma possível solução para este problema, 
sugerida em entrevistas, foi a constituição de 
um “escritório de projetos” no âmbito do go-
verno do Estado, responsável pela aplicação 
e fiscalização dos recursos junto aos municí-
pios, de forma similar à implementação do 
Programa Arpa. A formação de consórcios 
intermunicipais, à semelhança do modelo 
formado por municípios ao longo da BR-230 
no Pará seria outra possibilidade90.

Quanto aos recursos financeiros, algu-
mas formas de arrecadação possíveis para os 
FMMAs, além da dotação orçamentária pró-
pria e das taxas de licenciamento, são: as mul-
tas advindas da fiscalização; doações; convê-
nio; repasse de outros entes; pagamentos por 
serviços ambientais, entre outros. 

As concessões onerosas de florestas públicas 
representam uma fonte em potencial. As Leis 
de Gestão de Florestas Públicas  (LGFP)91 federal 

 e estadual estabelecem que parte do paga-
mento dos produtos e serviços explorados 
pelos concessionários retorne aos Estados e 
municípios para aplicação em uso sustentável 
dos recursos florestais. No caso das conces-
sões em áreas federais, se estiver localizada em 

90 O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Transamazônica e Xingu foi formado pelos municípios 
paraenses de Altamira, Anapu, Pacajá, Senador José Porfírio e Brasil 
Novo, para planejar e implementar ações integradas para o desen-
volvimento sustentável, voltado para a redução do desmatamento e 
queimadas (Ipam, 2011)
91 Lei Federal n° 11.284/2006

uma Floresta Nacional (Flona), o recurso des-
tinado corresponde a 20% do valor pago pelo 
concessionário em função da produção; em 
outras unidades, 30%. Se a área sob concessão 
estiver em mais de um município ou Estado, 
os recursos devem ser divididos proporcio-
nalmente, de acordo com a área da Unidade 
de Manejo Florestal (UMF) abrangida pelos 
respectivos limites territoriais92.  

Apenas com a concessão em três Flonas 
no Amazonas, o governo federal prevê inves-
timentos diretos pelos concessionários de R$ 
387 milhões, com geração estimada de 2,5 mil 
empregos diretos e 5 mil indiretos93.  No âmbi-
to estadual, com a recente regulamentação da 
Lei Estadual de Gestão de Florestas94, o gover-
no do Estado espera gerar R$ 1,3 bilhão com as 
concessões de oito florestas públicas ao longo 
de 40 anos, além de 29 mil empregos diretos e 
indiretos. A lei também permite a concessão 
para serviços como o turismo e concessão não 
onerosa a populações tradicionais. 

No sul do Amazonas, incluindo a região da 

92 IMAFLORA (2018)
93 MAPA (2020) 
94 Lei Estadual n° 4.415/2016 alterada pela Lei Estadual nº 5.225/ 
2020. Em 2020 foi corrigido um equívoco na norma anterior que 
condicionava a aprovação do Plano Anual de Outorga Florestal 
(PAOF) à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e 
ao Congresso Nacional (AMAZONAS ATUAL (27/08/2020) 
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BR-319, existem seis iniciativas de concessão 
florestal federais em curso, incluídas no Pro-
grama de Parcerias de Investimentos (PPI) do 
governo federal95. Outras seis Florestas Esta-
duais (FlorEsta)  são passíveis de concessão96 

e, segundo informações de entrevistados, 
existe a previsão de criação de uma nova 
Flona na região97. Atualmente existem duas 
iniciativas em curso na região da BR-319, a 
concessão da Flona de Humaitá98 e da Gleba 
Castanho99, e uma terceira esperada a partir 
da regularização da legislação estadual, na 
Floresta Estadual (FlorEsta) de Tapauá. A duas 
primeiras constam como prioridade no Pro-
grama de Parcerias de Investimentos (PPI)100 

do governo federal, junto a um portfólio de 
22 projetos, que visa à ampliação de contra-
tos de parceria com a inciativa privada e ou-
tras medidas de desestatização. Nessas áreas 
a participação e o controle social devem ter 
lugar em diversos momentos: desde o pla-
nejamento da concessão e/ou destinação de 
áreas para exploração dos recursos, antes 
da elaboração dos Planos Anuais de Outor-
ga Florestal (Paof), nas audiências públicas 
realizadas antes das licitações e no controle 
social da concessão já iniciada.

Outro instrumento econômico importan-
te em nível municipal é o “ICMS Ecológico” 
ou “ICMS Verde”, que consiste no redirecio-
namento de parte dos repasses da parcela do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) que cabe aos municípios, 
segundo critérios ambientais e com funções 
compensatória e incentivadora. No primeiro 
caso, para ressarcir os municípios que abri-
gam áreas protegidas; no segundo, estimu-
lando a adoção de iniciativas de conservação 
e desenvolvimento sustentável. Nos Estados e 
municípios onde é regulamentado, ele é des-
tacado para o FMMA. Além disso, pode ser 

95 Flona de Humaitá (Humaitá), com estudos concluído e consulta 
pública em andamento; Gleba Castanho (Careiro), com estudos 
em andamento; Flona do Iquiri (Lábrea), com estudos em anda-
mento; Flona Balata-Tufari (Canutama e Tapauá), com estudos em 
andamento; Flona Jatuarana (Apuí), com estudos em andamento; 
Flona do Pau Rosa (Borba), com estudos em andamento (GOVER-
NO FEDERAL, 2021)
96 Florest Canutama (Canutama e Tapauá), Floresta Estadual 
de Apuí (Apuí), Floresta Estadual de Manicoré (Novo Aripuanã), 
Florestal Estadual do Aripuanã (Apuí) e Floresta Estadual do 
Sucunduri (Apuí) (GOVERNO DO AMAZONAS, 2019c)
97 Esse tema foi debatido durante a 24ª Reunião do Conselho 
Deliberativo da RDS do Rio Amapá, realizada dia 14 de dezembro 
de 2020, em Manicoré
98 Mais informações em: https://www.ppi.gov.br/conces-
sao-da-floresta-de-humaita-am
99 Mais informações em: https://www.ppi.gov.br/concessao-da-
floresta-de-castanho-am 
100 Instituído pela Lei Federal nº 13.334/2016 

utilizado como um instrumento de coorde-
nação estadual para distribuição condicio-
nada de recursos. 

Contudo, a falta de transparência e dificul-
dade de compreensão do cálculo nos Estados 
inibem a adesão dos municípios101. Dentre os 
Estados da região Norte, apenas Roraima e o 
Amazonas não possuem ICMS Verde imple-
mentado, sendo que neste último a sua regu-
lamentação está em discussão na Assembleia 
Legislativa do Estado desde 2016102. 

No Pará, por exemplo,  os recursos do 
ICMS foram estimados em R$ 140 milhões 
em 2016103, ainda que não tenham sido con-
siderados para aplicação nas UCs104. Estudo 
sobre a criação do instrumento no Amazo-
nas estimou um aumento de repasse de cerca 
de R$ 34 milhões no terceiro ano, sendo R$ 
29 milhões apenas do município de Manaus, 
e os demais municípios teriam um aumen-
to médio de 9,7%105. A experiência do Pará 
serve como ponto de partida para análise 
da efetividade desse instrumento, tendo em 
vista que a sua implementação não resultou 
na diminuição do desmatamento em alguns 
municípios, como Altamira106.

As questões ambientais e o planejamento 
urbano e rural municipal precisam se com-
plementar no âmbito do planejamento e 
execução tanto das políticas de desenvolvi-
mento municipais107 quanto do ordenamen-
to de qualquer território onde os municípios 
estejam inseridos. Dentre os instrumentos 
de gestão municipal importantes nestes te-
mas estão a Lei Orgânica, o Plano Diretor e a 
Agenda 21 Local, mas que muitas vezes apre-
sentam baixa execução. 

Além disso, é importante considerar que 
as políticas de responsabilidade municipal 
como infraestrutura básica, saúde, educa-
ção, assistência social e produção, impactam 
diretamente a implementação de UCs de uso 
sustentável e assentamentos, sejam estaduais 
ou federais. Tendo em vista que a consolida-
ção dessas áreas depende da aplicação dessas 
políticas e do pleno acesso pelos seus mora-

101 YOUNG; MEDEIROS (2018)
102 JORNAL A CRÍTICA (2016)
103 VEDOVETO et al. (2014)
104 IMAZON (2016)
105 IDESAM (2016a)
106 TUPIASSU; FADEL; DÉSOMEAUX (2019)
107 AVILA; MALHEIROS (2012)
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dores, inclusive na região de influência da 
BR-319108, é necessário não apenas a articula-
ção dos órgãos gestores junto aos órgãos exe-
cutores de políticas, mas também o fortale-
cimento e a adaptação destes últimos para as 
características específicas desses territórios. 
Do contrário, UCs e assentamentos acabam 
fragilizados, sofrendo com a desmobilização 
social e questionamentos sobre a sua finali-
dade e eficácia109. 

Ordenamento e proteção territorial: 
desafios e perspectivas

No âmbito da PNMA o principal instru-
mento de gestão e planejamento territo-
rial é o Zoneamento Econômico Ecológico 
(ZEE)110, que consiste na delimitação de zo-
nas ambientais e atribuição de usos e ativi-
dades compatíveis segundo as características 
(potencialidades e restrições) de cada uma 
delas. O ZEE inicialmente foi previsto para 
ordenamento da Amazônia Legal, devido à 
sua visibilidade internacional e à expansão 
agrícola nessa região. Contudo, diante da ne-
cessidade o instrumento passou a ser elabo-
rado para diferentes territórios e contextos. 

Como instrumento de gestão, mais do que 
um estudo das condições físicas e socioeco-
nômicas da microrregião, o ZEE pretende ser 
um instrumento de negociação e de ajuste 
entre as diversas visões locais sobre o desen-
volvimento. Dessa forma, contém análises 
detalhadas das ações antrópicas nos territó-
rios e seus impactos de forma a subsidiar as 
ações de ordenamento, devendo ser espacial-
mente integrados e incrementais à estratégia 
nacional, além de primar pela descentraliza-
ção, conferindo possibilidade de autogover-
nança aos territórios111.

Apesar da existência do Macrozoneamento 
da Amazônia Legal, o Zoneamento Ecológico 
Econômico (ZEE) da sub-região do Purus, já 
aprovado, aguarda sua homologação pelo go-
verno federal, e o ZEE da sub-região do Madei-
ra ainda não foi concluído. Em 2017, o gover-

108 IDESAM (2018a)
109 IDESAM (2018a)
110 Decreto Federal nº 4.297/2002
111 FGVCES (2018)

no do Estado contava com R$ 1,5 milhão para 
execução de ambos os ZEEs, proveniente de 
doação do governo alemão112, através do Proje-
to Profloram, mas não conseguiu executar os 
recursos antes da sua finalização. Atualmente 
o ZEE da sub-região do Purus está desatuali-
zado, e a Sema-AM, junto com a Sedecti, esta 
última sendo a secretaria responsável pelo 
ZEE, buscam recursos para dar seguimento à 
atualização e elaboração dos ZEEs das 09 sub-
-regiões do Estado. 

A delimitação de um contorno espacial 
para ações coordenadas no contexto da 
BR-319, assim como ocorrido na BR-163, 
representou uma inovação no campo do 
ordenamento territorial no contexto de ins-
talação de grandes projetos de infraestru-
tura. O estabelecimento de uma Área de Li-
mitação Administrativa Provisória (Alap)113 

na região de influência da rodovia foi imple-
mentado através do PPCDAM, e foi essencial 
para estabelecer medidas relacionadas à pro-
teção ambiental e territorial e de políticas re-
lacionadas aos eixos estratégicos.

112 GOVERNO DO AMAZONAS (05/02/2017)
113 Decreto de 2 de janeiro de 2006, instituído no âmbito da Lei 
Federal nº 11.132, de 4 de julho de 2005
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Apesar das dificuldades de coordenação 
entre instrumentos e instituições de com-
petência fundiária e ambiental na Amazô-
nia, é possível promover avanços substan-
tivos quando concentrados em territórios 
considerados críticos114. Através da Alap, 
as áreas protegidas na região cresceram 
de 20% para 55% da área total e os assen-
tamentos da reforma agrária de 6% para 
17%. Um Grupo de Trabalho foi criado (GT 
da BR-319)115, e, posteriormente um Co-
mitê Gestor Interministerial da BR-319116 

(Comitê BR-319), para elaborar diretrizes e 
acompanhar o processo de licenciamento 
ambiental da rodovia, e concebeu algumas 
medidas preventivas relacionadas aos im-
pactos da possível pavimentação. À época, 
foram também celebrados termos de com-
promisso entre o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e ór-
gãos ambientais, garantindo recursos finan-
ceiros excepcionais para a implementação 
inicial das UCs.

A mudança no cenário político-institucio-
nal somada às dinâmicas territoriais, contudo, 
impõem enormes desafios tanto à efetividade 
dos instrumentos pensados para o ordena-
mento e gestão territorial, quanto para conti-
nuidade das estratégias e implementação de 
políticas públicas. De fato, o descompasso de 
tempo entre a elaboração e implementação 
de políticas e instrumentos de ordenamento, 
como o ZEE, em contraponto às dinâmicas dos 
territórios, é um dos desafios apontados na li-
teratura e por pesquisadores que trabalham 
em territórios hospedeiros de obras de infraes-
trutura117. Grandes obras de infraestrutura, as-
sim como políticas públicas nos mais diversos 
âmbitos, são capazes de atuar na organização 
territorial, sendo as primeiras especialmente 
influentes na atração de fluxos migratórios 
com desdobramentos sobre ocupação e uso da 
terra, conflitos fundiários e socioambientais. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da 
BR-319, finalizado em 2020, corrobora essa 

114 FGVCES (2020)
115 Instituído pela Portaria MMA nº 295/2008. Era composto por 
representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) além de representantes convidados do 
Ministério dos Transportes, do Ministério da Integração Nacional 
e do Governo do Estado do Amazonas
116 Portarias Interministerial n° 001/2009 e n° 002/12/2009 
(CEDHE, 2021)
117 BECKER (2001); FGVCES (2018)

tendência118, trazendo impactos pela realiza-
ção da obra como a especulação fundiária, 
ocupação ilegal de terras públicas (grilagem) 
e aumento da pressão sobre áreas protegidas, 
alguns dos quais já vêm ocorrendo desde a 
reabertura parcial do tráfego na rodovia. 

Dinâmicas territoriais e 
desmatamento na BR-319

Somado à invisibilização dos impactos já 
observados ao longo da rodovia, certos recor-
tes territoriais podem fragmentar a ação das 
políticas públicas. É o caso do PPCDQ-AM, 
limitando-se muitas vezes às áreas sob maior 
pressão do desmatamento – neste caso espe-
cificamente, o sul do Amazonas -, e a divisões 
territoriais e administrativas preestabeleci-
das, ignorando as dinâmicas de ocupação e 
uso do solo, sem atingir de forma efetiva a pre-
venção do desmatamento. Diante dos recur-
sos escassos, existe uma priorização de medi-
das de curto prazo para literalmente “apagar 
incêndios”, em detrimento de ações estraté-
gicas que contribuam para o ordenamento e 
proteção territorial pensando no futuro.

De acordo com o diagnóstico do PPCDQ-
-AM (2020-2022), a maior parte do desmata-
mento de 2008 a 2019 no Amazonas ocorreu 
em áreas federais (glebas federais e assenta-
mentos) e áreas sem informações, abrangen-
do tanto a região sul do Estado como a Re-
gião Metropolitana de Manaus (RMM). 

No sul do Amazonas, o desmatamento acu-
mulado nesse período corresponde a 73% do 
total do Estado, decorrente principalmente 
da extração de madeira para conversão de 
áreas de floresta em pastagens e o corte e 
queima da floresta para cultivos anuais. Os 
municípios de Lábrea, Apuí e o Novo Ari-
puanã foram os que mais contribuíram para 
o total, estando todos presentes na lista dos 
municípios prioritários do MMA119. Quanto 
aos focos de queimadas na região, os municí-
pios que mais contribuíram foram estes, se-

118 EIA BR-319 (2020)
119 A listagem de municípios prioritários para ações de prevenção, 
monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia foi 
instituída pelo Decreto nº 6.321/2007. Os critérios de inclusão de 
municípios na lista de prioritários são estabelecidos por Portarias 
do Ministério do Meio Ambiente, e consideram a dinâmica do 
desmatamento (MMA, 2021)
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guidos pelos municípios de Manicoré, Boca 
do Acre, Humaitá, Maués e Canutama120. 

Na RMM, por sua vez, o desmatamento re-
sulta principalmente da especulação imobili-
ária, assim como da implantação de pequenas 
produções agropecuárias. Entre 2008 e 2019, 
o incremento de desmatamento na região 
correspondeu a 10% do total no Amazonas, 
capitaneados pelos municípios de Autazes e 
Itacoatiara. Quanto aos focos de queimadas, 
os municípios que mais contribuíram foram 
Autazes, Careiro da Várzea, Careiro, Mana-
capuru, Presidente Figueiredo, Iranduba, 
Manaquiri, Silves, Itapiranga, Itacoatiara, Rio 
Preto da Eva, Manaus e Novo Airão121. 

As distintas regiões que contribuem com o 
aumento do desmatamento são reconhecidas 
e priorizadas pelas ações do PPCDQ-AM. Da 
mesma forma, existe o reconhecimento de “ca-
tegorias territoriais” para fins de quantificação 
do desmatamento, assim como por “ator so-
cial”, mas sem necessariamente haver estraté-
gias diferenciadas para as dinâmicas inerentes 
a cada uma delas, como os assentamentos. 

O investimento na recuperação de ramais 
no Estado vem crescendo nos últimos anos, 
principalmente nos municípios da RMM – 
mas não somente, como evidenciado pela 
incorporação do Distrito de Realidade no 
Programa “SOS Vicinais”, da Secretaria de 
Produção Rural do Amazonas (Sepror)122-, 
para viabilizar o escoamento e a redução 
dos custos de transporte da produção da 

120 SEMA-AM (2020)
121 SEMA-AM (2020)
122 Ver também o documento de “Dimensão Atividades Produtivas”

zona rural para a zona urbana123. Esses in-
vestimentos devem ser acompanhados de 
salvaguardas que enderecem o problema da 
especulação imobiliária. Um levantamento 
compartilhado pela Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Região Metropolitana 
de Manaus (Seinfra) evidencia a existência 
de 1.010 ramais nos 62 municípios do Ama-
zonas, sendo 57 ramais em Careiro, 35 em 
Manicoré e 7 em Humaitá124. De acordo com 
a Seinfra, em todo o Estado há 29 ramais 
“pavimentados” pela Secretaria, ação esta 
que não se confunde com a “recuperação” 
de ramais realizadas pela Sepror125.

Um estudo realizado em 2018 para com-
preender a evolução do desmatamento nos 
13 municípios sob influência da BR-319 de-
finiu seis categorias de análise, de acordo 
com o levantamento das dinâmicas de des-
matamento encontrados em literatura126: (i) 
perímetro urbano; (ii) estradas federais e 
estaduais; (iii) assentamentos; (iv) ramais; (v) 
massa d’água de rios; (vi) áreas protegidas. 
De acordo com essa categorização, os ramais 
e as estradas foram os principais vetores de 
desmatamento na região, sendo que nos mu-
nicípios de Careiro, Manicoré e Humaitá a 
categoria “estradas” liderou o desmatamento 
seguido pelos “ramais”127. 

Em paralelo às estradas e ramais oficiais, 
há também a abertura de ilegal de vias128. Os 

123 IDESAM (2018b)
124 SEINFRA (2018)
125 SEINFRA (2018)
126 IDESAM (2018b). A metodologia também considerou uma “hi-
erarquia” entre as categorias, a partir das dinâmicas estabelecidas 
entre elas, para evitar a sobreposição na contagem do desmata-
mento. Para mais informações ver Idesam (2018b).
127 IDESAM (2018b) 
128 LAMEIRA; ALMEIDA; VIEIRA (2010)
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ramais “não-oficiais” viabilizam o acesso a 
extensas áreas de florestas conservadas129, 
facilitam a grilagem e geram graves impac-
tos ambientais e socioeconômicos, intensifi-
cando os conflitos pela posse de terra130. Na 
região da BR-319, há alguns anos vem sendo 
aberto um ramal ilegal, nas cabeceiras do 
Lago do Capanã Grande, impactando tanto a 
Resex do Capanã Grande quanto a Terra In-
dígena Lago do Capanã. Esse fato é noticiado 
e conhecido pelo poder público há anos e, 
ainda assim, não foram tomadas ações para 
barrar esse fenômeno. Se ramais ilegais são 
primeiramente motivados por atividades 
predatórias, ao longo do tempo, outros gru-
pos sociais também terminam por instalar-
-se ao longo dessas vias, demandando ações 
do poder público para a sua manutenção, as-
sim como para instalação de equipamentos 
públicos. Estes podem apoiar a formulação e 
implementação de soluções inclusive para a 
proteção ambiental, quando amparados por 
espaços de governança fortalecida131. Nesse 
sentido, ações de regularização fundiária, e 
políticas de crédito a pequenos produtores 
rurais podem contribuir para o fortaleci-
mento dos diferentes grupos sociais localiza-
dos nesses espaços.

129 IMAZON (01/02/2013); IDESAM (2018b)
130 IDESAM (2018b) 
131 MÄKI; KALLIOLA; VUORINEN (2001); CALDAS; ARIMA; 
WALKER (2007) 

Unidades de Conservação: 
desproteção e caminhos possíveis

No contexto da BR-319, a delimitação do 
contorno espacial para ações coordenadas 
entre órgãos governamentais foram estrutu-
rantes no ordenamento territorial da região. 
Contudo, a existência de áreas protegidas por 
si só não pode ser considerada como garantia 
de proteção ambiental e territorial. Há que se 
considerar a conjuntura institucional que en-
volve a implementação e proteção dessas áre-
as, e os efeitos mais amplos e a longo prazo dos 
cenários de desmatamento na região.

A criação de áreas protegidas, especificamen-
te UCs eTIs tem sido uma das principais estraté-
gias para a garantia de direitos territoriais às po-
pulações tradicionais e indígenas e contenção do 
desmatamento na Amazônia. Nos municípios 
localizados na área de influência da BR-319132 as 
UCs representam 34% da área (13.400.000 ha), 
as Terras Indígenas (TIs) 20% (8.100.000 ha) e 
os assentamentos 9% (3.700.000 ha)133. Do total 
da área das UCs cerca de 9.200.000 ha é de UCs 
federais e 4.200.000 ha de UCs estaduais134. 

132 Considerados por Idesam (2018a) quando parte do território 
municipal é atravessado pela rodovia (Manaus, Careiro da Várzea, 
Careiro, Manaquiri, Beruri, Borba, Manicoré, Tapauá, Canutama, 
Humaitá e Porto Velho) ou na existência de conexão do município 
com a BR-319 por outras rodovias (Autazes e Lábrea)
133 IDESAM (2018a)
134 IDESAM (2018a) 
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CRIAÇÃO E REDUÇÃO DE UCS NO 
EIXO DA BR-319

Enquanto no Amazonas o cenário 
de criação de UCs não é favorável – 
vide, por exemplo, a estagnação do 
processo de criação da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) do 
Rio Manicoré, no município de mesmo 
nome, desde 2014 -, no Estado vizinho 
de Rondônia, a luta contra a desafetação 
de Unidades de Conservação (UCs) 
é uma realidade constante. Em 2018, 
a Assembleia Legislativa do Estado 
reverteu a criação de 11 UCs decretadas 
pelo governador à época (O ECO, 
29/03/2019), e recentemente foi 
aprovada (Lei Estadual nº 1.089/2021) a 
alteração e revogação de limites de UCs 
em uma área de 220 mil hectares, maior 
que a cidade de São Paulo.  Segundo o 
MPE-RO, a desafetação dessas áreas 
afeta os povos indígenas em isolamento 
voluntário (O ECO, 24/04/2021). Esse 
movimento resultou em um Ação Direta 
de Institucionalidade (ADI) pelo Ministério 
Público Federal de Rondônia (MPF-RO) 
(O ECO, 08/07/2021), o que não impediu 
que, posteriormente, houvesse uma 
nova redução dos limites de uma RDS 
e revogação da criação de um Parque 
Estadual (O ECO, 14/07/2021).

As invasões e pressões sobre as UCs da re-
gião, que tem a BR-319 como impulsionadora, 
já são sentidas há alguns anos, vindas princi-
palmente do Mato Grosso e Rondônia, mas 
também de Roraima. Segundo relatos de servi-
dores da Sema-AM, os chefes das UCs da região, 
após denúncias, conseguiram evitar a instala-
ção de grileiros em alguns pontos do território. 
Contudo, pela ausência de um monitoramento 
posterior, há receio de que as mesmas áreas, 
antes controladas, tenham sido invadidas. 

Os servidores entrevistados demonstra-
ram preocupação também com o crescimen-
to populacional das UCs. Em 2012, a Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do 
Igapó-Açu tinha aproximadamente dez fa-
mílias, e atualmente conta com mais de 50. 
Segundo eles, os moradores levam seus pa-
rentes, que acreditam que irão se beneficiar 
com a pavimentação da rodovia. 

Auditoria realizada em 2013 pelos Tribu-
nais de Contas da União (TCU) e Tribunais de 
Contas Estaduais (TCEs) de nove Estados da 
Amazônia indicou já à época que apenas 4% 
das UCs possuíam alto grau de implementa-
ção e que 92% das mais desmatadas entre 2012 
e 2014 possuíam baixo ou médio grau de im-
plementação. A auditoria enfatizou a situação 
crítica das UCs estaduais, das quais quase 60% 
apresentaram grau de implementação baixo 
ou nulo135. As principais recomendações, simi-
lares a quase todas as situações, foram: o esta-
belecimento de parcerias, o aumento e a capa-
citação dos recursos humanos, a elaboração de 
implementação de Planos de Manejo (PMs) e 
ações para a regularização fundiária136. 

Estudo realizado pelo Imazon (2016), por 
sua vez, avaliou a resposta dos governos fe-
deral e estaduais a essas auditorias. Consta-
tou-se que apenas 4% das ações propostas 
continham um plano de implementação e, 
em geral, os órgãos ambientais apresenta-
ram ações pontuais para resolver apenas 
parte dos problemas, em prejuízo de estra-
tégias que demandam longos períodos para 
resolução, como a regularização fundiária. 
Nenhum órgão ambiental apresentou um 
plano de ação completo, com cronogramas, 
metas e prioridades claros o suficiente para 
dar conta dos problemas apontados pelos 
tribunais de contas137. 

Uma análise mais recente realizada pelo Ide-
sam (2018b), com a mesma metodologia e indi-
cadores adaptados do TCU, mostrou diferenças 
na implementação das UCs estaduais e federais, 
localizadas em uma distância de até 50 km das 
margens da BR-319. A análise constatou avanços 
significativos na gestão de UCs estaduais criadas 
na região, enquanto as federais apresentavam 
baixo nível de implementação138. 

135 TCU (2013)
136 TCU (2013)
137 IMAZON (2016) 
138 IDESAM (2018b) 
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Instrumentos de gestão  
e políticas públicas

Os Conselhos Gestores (CG) das UCs devem 
ser estabelecidos logo após a sua criação139, 
sendo um dos principais instrumentos de 
governança e cogestão das mesmas. Porém, o 
cenário existente no Brasil é que, quando não 
ausentes, eles são muitas vezes inoperantes ou 
ineficientes. Nesse sentido, é preciso haver es-
tratégias de fortalecimento dessas instâncias, 
cujos resultados invariavelmente depende-
rão da presença e eficiência do poder público 
para a consolidação dessas áreas. 

Todas as UCs estaduais na região da BR-319 
avaliadas pelo Idesam em 2018 possuíam, à 
época, seus Planos de Manejo (ou “Planos de 
Gestão”) em via de implementação. Das fede-
rais, apenas uma possuía seu plano de gestão 
publicado à época, com grau médio de im-
plementação140; e os das demais foram publi-
cados nos anos subsequentes. Todas as UCs já 
possuíam conselhos gestores criados, tendo 
sido a maioria avaliada como apresentando 
“boa representatividade”, mas apenas um foi 
considerado como “muito atuante” à época 
da realização do estudo141. Os conselhos ges-
tores encontravam-se paralisados em 2020, 
devido à pandemia da Covid-19.  

139 Lei Federal nº 9.985/2000 
140 IDESAM (2018b) 
141 IDESAM (2018b) 

 
ESTRATÉGIA DE COGESTÃO 
FUNDIÁRIA EM UCS

Protagonizada por seu Conselho Gestor, 
na RDS Rio Amapá, em Manicoré, houve 
a discussão da redelimitação territorial 
da UC, representando uma estratégia 
potente de diálogo e cogestão. A 
estratégia consistiu na criação de 
“Plantões Fundiários”, um processo de 
levantamento in loco e documental de 
títulos de terras incidentes nos limites 
da UC. Foram realizadas convocações 
nos meios de comunicação locais para 
a localização e organização desses 
títulos, alguns dos quais pertencentes 
aos próprios comunitários da RDS. 
Existiam inúmeras dúvidas quanto aos 
direitos de ocupação e uso. Nem todas 
as dúvidas puderam ser dirimidas devido 
à ausência de participação de alguns 
órgãos fundiários no processo, mas 
as comunidades contribuíram para o 
mapeamento do território e participaram 
de grupos de estudos para discutir os 
novos limites da UC. A partir disso, e 
com a assessoria de departamento de 
populações tradicionais da Sema-AM, foi 
elaborada uma Nota Técnica e um mapa 
com os novos limites, sendo direcionada 
aos chefes dos órgãos ambiental e 
fundiários competentes. Devido à 
suspensão das reuniões do CG no 
contexto da pandemia COVID19, contudo, 
o processo aguarda o seu desfecho, e a 
descontinuidade e nova configuração da 
gestão das UCs pela Sema-AM podem 
constituir em um desafio.
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Os Planos de Manejo (ou “Planos de Ges-
tão”) das UCs, por sua vez, devem ser elabo-
rados até cinco anos após a sua criação, e 
revistos a cada cinco anos, de acordo com 
procedimentos estabelecidos legalmente142. 
A sua inexistência ou implementação ina-
dequada faz com que a UC exista apenas no 
papel, podendo gerar disputas ao manejo dos 
recursos, uso das terras, bem como conflitos 
entre os costumes populações locais143. Um 
dos grandes desafios, contudo, é que esses 
instrumentos sejam pouco funcionais, muito 
descritivos e não condizentes com a realidade 
do entorno144. Na avaliação realizada em 2018, 
a maioria dos planos de gestão estaduais foi 
considerada “adequada à realidade das UCs” e 
estava em implementação, enquanto que nas 
UCs federais o único plano publicado foi ava-
liado com “grau médio de implementação”145. 

Dentre os programas implementados nas 
UCs estaduais, três foram destacados entre 
as comunidades e entrevistados: o Programa 
de Monitoramento da Biodiversidade e uso 
dos recursos naturais (ProBUC), o Programa 
Bolsa Floresta e o Programa Agente Ambien-
tal Voluntário (AAV). Este último tem como 
objetivo fortalecer, valorizar e reconhecer o 
papel dos moradores das UC na defesa para a 
conservação e proteção dos recursos naturais 
por meio de ações de educação ambiental, e 
tem grande importância para os moradores 
dos territórios da BR-319. Durante as oficinas 
de construção das ADTs, contudo, foi relata-
do o desafio em ser um AAV sem o apoio das 
instituições responsáveis pelas UCs.

Se por um lado os recursos orçamentários 
para o cumprimento das responsabilidades 
administrativas dos órgãos ambientais são 

142 Lei Federal nº 9.985/2000
143  DIAS; PEREIRA (2010)
144 BARROS; LEUZINGER (2018)
145  IDESAM (2018a)

insuficientes, por outro, políticas voltadas à 
captação de recursos, como o recém-lança-
do Programa “Adote um Parque”146, geraram 
críticas. Recentemente, um grupo de 45 or-
ganizações não-governamentais e represen-
tativas de populações tradicionais de UCs se 
manifestaram contra a iniciativa e pela ex-
clusão das UCs de uso sustentável da propos-
ta. Estas organizações avaliam o programa 
como uma iniciativa de “privatização da po-
lítica pública ambiental”, e destacam como 
preocupação, entre outras, a possibilidade 
de “apropriação indevida dos territórios pe-
los ‘adotantes’”, tendo em vista que as regras 
seriam “poucas e frágeis” 147.

Recursos humanos e financeiros

Em 2018, os recursos humanos destinados 
às UCs da BR-319 não eram suficientes para 
atender plenamente às demandas de nenhu-
ma das UCs da região. Havia, à época, 11 ges-
tores e 2 técnicos administrativos para reali-
zar a gestão de 11 UCs estaduais e federais da 
região do “trecho do meio” da rodovia148. No 
caso das estaduais, havia situações em que 
um mesmo gestor se responsabilizava por 
mais de uma UC. Esse número representa 
uma média de 616.900 ha de área de gestão 
por servidor, não atendendo nem parcial-
mente às necessidades de gestão e, mesmo 
considerando um aumento para 50 servido-
res, a média da região seria de 135.700 ha/
servidor, aproximadamente o dobro da mé-
dia federal para a Amazônia149. 

A insuficiência de recursos humanos e 

146 Decreto Federal nº 10.623/2021
147 BIODIVERSIDADLA (2021); AMAZON NEWS (2021)
148 IDESAM (2018b)
149 IDESAM (2018b)
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financeiros compromete todas as demais 
ações, desde a implementação dos planos de 
gestão das UCs, passando pela fiscalização e 
proteção ambiental e territorial até o desen-
volvimento de pesquisas. A situação se agra-
va nas UCs estaduais que tendem a ter menos 
recursos e cujos gestores não têm atribuição 
de fiscalização, diferentemente das federais. 

No caso das federais, a persistente evasão 
de gestores poderia ser suprida com incen-
tivos à permanência, concursos específicos 
para a região, fortalecimento dos Núcleos de 
Gestão Integrada (NGIs) e a implementação 
de cargos comissionados150. 

Recentemente houve uma reorganização 
administrativa no ICMBio151 e foram extintos 
42 postos de chefia. Antes da medida, alguns 
gestores já cuidavam de até duas unidades e 
atualmente um único gestor pode ter fica-
do responsável por até seis unidades152. As 11 
Coordenações Regionais (CRs) se transfor-
maram em cinco Gerências Regionais (GRs), 
uma para cada região do Brasil, e a gerência 
para a Região Norte passou a ser sediada em 
Santarém, no Pará. Da mesma forma foram 
reestruturadas os Núcleos de Gestão Integra-

150 IDESAM (2018b) 
151 Decreto Federal nº 10.234 de 12/02/2020
152 G1 (2020)

da (NGIs) (Tabela 01), estruturas das quais fa-
zem parte a maior parte das UCs ao longo da 
BR-319153. Com o novo desenho, cada gerência 
passou a ter um número maior de UCs sob sua 
responsabilidade, podendo chegar a mais de 
120, quando antes não passava de 41154. 

O estudo realizado em 2018 constatou que 
apesar de todas as áreas protegidas estaduais 
da região possuírem à época planos de pro-
teção ou manejo de fogo, a minoria contava 
com recursos materiais para as atividades 
de fiscalização e combate a emergências am-
bientais. Assim, as ações planejadas não vi-
nham sendo efetivadas155. 

No mesmo ano, em resposta a um ofício 
do MPF-AM156, as antigas Coordenações Re-
gionais (CRs) do ICMBio listaram a neces-
sidade de mais servidores, bases avançadas, 
equipamentos e veículos. Foram destacadas 
como prioritárias as unidades do antigo NGI 
Humaitá (atual NGI Porto Velho) e a Resex 
Lago do Capanã Grande, tendo em vista que 
o cenário de repavimentação da BR-319 exi-
giria uma expansão do número de profis-

153 Pelo menos uma NGI foi suspensa pela Justiça Federal sob 
alegação de que centralizar ações antes realizadas presencialmente 
nas respectivas UCs em outra localidade, representaria um retro-
cesso ambiental (O ECO, 10/06/2020)
154 O ECO (2020)
155 IDESAM (2018b)
156 IDESAM (2018b)

Tabela 01
NGIs e UCs na região da BR-319 de acordo com a reestruturação adminis-
trativa do ICMBio.

NGI UCs

NGI Humaitá1

Sede: Porto Velho

- APA dos Campos de Manicoré (AM)
- Flona de Urupadi (AM)
- Flona do Aripuanã (AM)
- Flona do Jatuarana (AM)
- Parna do Acari (AM)
- Rebio Manicoré (AM)
- Parna dos Campos Amazônicos (RO)

NGI Porto Velho2

Sede: Porto Velho

- Flona Balata-Tufari (AM)
- Flona de Humaitá (AM)
- Parna Nascentes do Lago Jari (AM)
- Flona do Bom Futuro (RO)
- Flona do Jamari (RO) 
- Parna do Mapinguari (AM)

1 PORTARIA nº 424 (2020)
2PORTARIA nº 425 (2020)
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sionais para a gestão da política ambiental. 
Durante as oficinas, as comunidades do Lago 
do Capanã Grande e entorno (Resex, TI e As-
sentamento) foram as que mais enfatizaram 
a necessidade dos órgãos fiscalizadores, devi-
do a invasões e abertura de ramais nas áreas 
do território próximas à rodovia. 

Os servidores do ICMBio entrevistados 
reafirmaram que, com os recursos huma-
nos e financeiros atuais, não são capazes de 
fazer frente às ameaças que vêm ganhando 
força principalmente no entorno das UCs, 
mas que avançam rapidamente sobre as áre-
as protegidas de forma geral. Destacaram o 
crescimento dos “pedidos de manifestação” 
em processos de licenciamento para planos 
de manejo pelo Ipaam nos últimos anos, con-
siderado um “indicativo” de maior ocupação 
de terras públicas na região. Já na esfera esta-
dual, segundo entrevistas com funcionários 
da Sema-AM, a ausência histórica de servi-
dores concursados no quadro da instituição 
acarreta a descontinuidade na gestão do co-
nhecimento e o descumprimento de contra-
partidas com parceiros e doadores, sendo 
imprescindível, neste caso, o lançamento de 
um concurso público. 

Nesse cenário, a gestão integrada e os mo-
saicos de áreas protegidas vêm sendo im-
pulsionados como estratégias de atuação157. 
Durante as oficinas para a construção das 
ADTs, um dos moradores do Projeto de As-
sentamento Extrativista (PAE) Jenipapo, em 
Manicoré reforçou essa ideia, indicando que 
o assentamento é protegido pela UC vizinha, 
o Parque Estadual do Matupiri: “isso nos pro-
tege dos invasores na frente e somos os prote-
tores da parte de trás.” Contudo, é necessário 
haver recursos mínimos, sob o risco de se 
tornar uma prática simplista de administra-
ção de recursos escassos, em detrimento do 
foco das ações com abordagem territorial 
e visão de futuro. Os recursos do Programa 
Áreas Protegidas da Amazônia (“Programa 
Arpa”), com os quais as UCs contempladas 
implementam suas ações na ausência de or-
çamento, é tido como um êxito pelos entre-
vistados, e o seu modelo operacional visto 
como uma grande inovação. Ainda assim, a 
falta de gestores também interfere na ope-
racionalização do programa. Além disso, o 

157 MPF-AM (2018)

sistema é adaptado ao modelo de gestão de 
uma única UC, de forma individual, o que 
dificulta a aplicação dos recursos para a ges-
tão compartilhada e no entorno dessas áre-
as. Atualmente está sendo testado um mode-
lo piloto de Plano Operacional Anual (POA) 
unificado, de forma a abranger as especifici-
dades dos recursos em uma NGI. 

Além dos recursos do Programa Arpa, 
outras possíveis fontes de recursos para as 
UCs são as multas ambientais, venda de ter-
ras públicas ocupadas irregularmente fora 
das UCs, taxas advindas do uso público e as 
concessões onerosas das florestas públicas158. 
Mas para que essas alternativas sejam viáveis, 
é necessário resolver problemas relativos 
principalmente aos recursos humanos, regu-
lamentação fundiária e atuação dos Conse-
lhos Gestores das UCs.

PROGRAMA ARPA

O Programa Arpa foi constituído em 
2002 com o objetivo de fortalecer o Snuc 
para criação e consolidação de UCs, 
com previsão de duração de 25 anos. É 
financiado com recursos do Fundo para o 
Meio Ambiente Mundial (GEF) do Banco 
Mundial do governo da Alemanha (Banco 
de Desenvolvimento da Alemanha – 
kfW), do WWF Brasil (parceiro técnico 
e doador), Fundo Amazônia (gerido pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES), sendo a 
gestão financeira realizada pelo Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).
Estruturado em três fases, na “fase I”, 
de 2003 a 2009, o Programa apoiou a 
criação de 23 milhões de hectares de 
áreas protegidas, na “fase II”, de 2010 
a 2017, ampliou sua atuação e apoiou 
a consolidação de 95 unidades de 
conservação (UCs), cerca de 52,2 milhões 
de hectares, e em 2014, teve início a 
“fase III” atual, denominada de Fundo de 
Transição (FT). O corte de orçamento 
vem na contramão do período atual, 
onde a criação de UCs está presente, 
mas não como prioridade, e dentre os 
objetivos estão a “consolidação de UCs” 
já criadas, e o aumento dos “recursos 
fornecidos pelos governos” ao Programa 
para que, eles financiem “cem por cento 
dos custos”, sem suporte adicional.

158 MPF-AM (2018)
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Assentamentos rurais

Se somadas, as áreas protegidas e assenta-
mentos correspondem a 63% (25.100.000 ha) 
da área total de abrangência dos municípios 
da BR-319159. Os projetos de assentamentos 
chamados de “convencionais” (PAs) podem se 
tornar vetores de conversão de florestas, che-
gando a contribuir com 30% das áreas desma-
tadas na Amazônia entre 2010 e 2015160. 

Estudo compreensivo do Instituto de Pes-
quisa da Amazônia (Ipam) em 2016 aponta 
que a dinâmica do desmatamento nessas áre-
as segue o mesmo padrão da Amazônia como 
um todo: abertura de estradas, exploração 
madeireira e conversão do uso do solo, nor-
malmente para áreas agrícolas ou pastagens. 
Uma peculiaridade, contudo, é o da predomi-
nância dessa conversão (72%) em polígonos 
individuais com mais de 10 ha, indicando um 
padrão distinto do praticado pela agricultura 
familiar (em média de 1 a 3 ha por ano), bem 
como a tendência de reconcentração de terra 
por agentes externos sem perfil de beneficiá-
rio das políticas de reforma agrária161.

No Amazonas, 29% do desmatamento en-
tre 2008 a 2019 ocorreram em Projetos de 
Assentamentos, sendo os que apresentaram 
maiores taxas o PA Rio Juma (Apuí), PA Mon-
te (Boca do Acre), PA Acari (Novo Aripuanã), 
Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) 
Antimari (Boca do Acre) e PA Matupi (Mani-
coré), respectivamente162. 

Em Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã o 
desmatamento se concentra principalmente 
nas áreas de assentamentos estabelecidos ao 
longo da BR-230, onde a migração de Ron-
dônia para os trechos de Manicoré e Apuí 
da rodovia é historicamente expressiva163 

. Nos municípios na área de influência da BR-
319, o desmatamento ocorre principalmente 
nos ramais e estradas, seguido pelos assenta-
mentos, rios, áreas protegidas e perímetro 
urbano, em ordem decrescente164. 

159 TCU (2013); Idesam (2018b)
160 IMAZON (2016)
161 IDESAM (2018b)
162 IPAM (2016)
163 IPAM (2016)
164 SEMA-AM (2020)

ASSENTAMENTOS:  
NECESSIDADE VS. AMEAÇA

Historicamente, a política de 
assentamentos na Amazônia 
esteve conectada com os projetos 
de colonização da região, sendo o 
desmatamento condição necessária para 
comprovação do uso do solo. Somente 
a partir da década de 90, impulsionado 
pelos movimentos sociais amazônicos, 
aliados aos debates sobre conservação 
ambiental, foram criadas modalidades 
de assentamento “ambientalmente 
diferenciadas”, tais como Projeto de 
Assentamento Extrativista (PAE), Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável (PDS) 
e Projeto de Assentamento Florestal 
(PAF). Nesse contexto, os assentamentos 
“convencionais” (PAs) são os que em maior 
medida estão conectados às dinâmicas 
de desmatamento, o que, somado à falta 
de infraestrutura, assistência técnica, 
créditos e de políticas de ordenamento 
e regulação fundiária contribui para a 
insustentabilidade dessas áreas. Sem 
a implementação real de uma política 
de reforma agrária as demandas e 
necessidades dos assentados são 
invisibilizadas. Aqueles que se mantêm 
na terra demandam a implantação 
e manutenção das vias de acesso 
para viabilizar a sua permanência e 
desenvolvimento de atividades produtivas.

Dos 75 assentamentos presentes no trecho 
da BR-319, 43 são ambientalmente diferen-
ciados, das categorias Projetos de Assenta-
mento Agroextrativista (PAEs), Projetos de 
Desenvolvimento Sustentável (PDS) e Proje-
tos de Assentamento Florestal (PAF), e 32 são 
convencionais, sendo todos federais. Esses 
números indicam a importância de consi-
derar as dinâmicas específicas dessas áreas e 
sua inclusão em planejamentos no contexto 
da repavimentação da BR-319. 

Os problemas para a consolidação dos as-
sentamentos de forma sustentável, que aca-
bam por estigmatizar os beneficiários da 
reforma agrária, são inúmeros e diversos. In-
correm a carência de políticas de assistência 
técnica, de crédito produtivo e de infraestru-
tura básica para que se cumpra a função para 



143

a qual foram criados. Há descompasso entre 
o perfil dos beneficiários dos PAs e a lógica de 
produção num contexto florestal, assim como 
inadequação de políticas públicas federais 
aos modos de vida no contexto amazônico165, 
além da inoperância do Instituto Nacional de 
Reforma Agrária (Incra), órgão responsável 
pelos assentamentos no âmbito federal.

Parte da solução passa pelo investimento 
e priorização da política nacional de reforma 
agrária166, mas o cenário não é promissor. Em 
2020 o governo federal enviou ao Congresso 
uma proposta de orçamento para o Incra que 
praticamente reduziu a zero a verba de 2021 
para algumas das principais ações destinadas 
à melhorias dos assentamentos167. Ainda que 
em comparação a LOA 2020, o Ploa 2021 con-
temple um aumento, passando de R$ 3,2 para 
R$3,4 milhões (Figura 05), esse aumento foi 
devido à rubrica específica de “Reconhecimen-
to e Indenização de Territórios Quilombola”, 
que passou de R$ 29 milhões, empenhados em 
2020, para uma previsão de aproximadamente 
R$ 329 milhões para 2021168. Esses recursos es-
tarão destinados ao pagamento de precatórios, 
isto é, o pagamento de dívidas de propriedades 
desapropriadas por improdutividade169.  

Tendo em vista esse cenário, alguns par-
tidos em conjunto com duas confederações 
dos trabalhadores e trabalhadoras da agri-
cultura familiar ajuizaram uma ADPF no Su-
premo Tribunal Federal (STF), em razão da 
“paralisação da reforma agrária” no país170.  

Diante desse cenário, algumas das es-
tratégias que vinham sendo desenvolvidas 
incluíam o fortalecimento da gestão com-
partilhada (cogestão) e o estabelecimento 
de parcerias entre o Incra, o setor privado, 
ONGs e governos estaduais e municipais171. 
Análises recentes indicam que a maior parte 
das áreas em situação de atenção para o com-
bate ao desmatamento são de domínio fede-
ral, seja na forma assentamentos, UCs, TIs 
ou glebas pública. Com efeito, as principais 
áreas desmatadas no Amazonas, depois dos 
assentamentos, são as áreas sem informação 

165 IDESAM (2018a)
166 IDESAM (2018a)
167 IPAM (2016)
168 IPAM (2016)
169 SIOP (2021); FOLHA DE SÃO PAULO (2020). PODER360 
(2020)
170 SIOP (2021)
171 FOLHA DE SÃO PAULO (2020)

(23%), glebas federais (16%) e áreas particu-
lares (14%)172.  

As ações que apontem à regularização 
fundiária e emancipação dos assentamentos 
não podem ser encaradas de forma isolada 
e sem as validações e cuidados necessários, 
sob o risco de se converterem em mecanis-
mos de oferta de terra barata ao mercado, de 
facilitarem a grilagem de terras públicas e a 
reconcentração de áreas que deveriam estar 
destinadas a produtores com perfil de refor-
ma agrária173. 

No final de 2020, o governo federal lan-
çou o Programa Titula Brasil174, que abre a 
possibilidade de descentralização, de forma 
voluntária e por meio de parceria, da regu-
larização fundiária em áreas da União para 
os municípios. Para sua execução, a Portaria 
prevê a criação de um “Núcleo Municipal de 
Regularização Fundiária” (NMRF), compos-
to por “recursos humanos disponibilizados 

172 ADPF 769, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Parti-
do Socialismo e Liberdade (Psol), Partido Comunista do Brasil (PC-
doB), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Rede Sustentabilidade, 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
e Agricultoras Familiares (Contag) e Confederação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil 
(Contraf-Brasil) (STF, 26/09/2020). Em junho de 2021, Em junho 
de 2021, o STF julgou improcedente a ação
173 Todos os valores previstos nas Leis Orçamentárias Anuais 
(LOAs) e de execução de despesas do período entre 2015 e 2020 
foram atualizados em valores correntes, com referência do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de dezembro de 2020
174 IPAM (2016)

Fonte: elaboração própria. Despesas totais do 
Incra previstas no orçamento de 2015 a 2021 
(Ploa) e empenhados de 2015 a 2020. 
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pelo município”, sendo os “serviços organi-
zados e executados conforme dispuser” o 
Incra.  A este último cabe a coordenação das 
ações, capacitação de funcionários e elabo-
ração de regulamentos operacionais e de pla-
nejamento. À Secretaria Especial de Assuntos 
Fundiários (Seaf/MAPA), cabe a aprovação 
dos regulamentos, a formulação e normati-
zação das diretrizes do Programa e a supervi-
são e monitoramento dos resultados. 

Ainda que o objetivo do Programa seja pro-
movido como “aumentar a capacidade ope-
racional”175 para a regularização fundiária, a 
política não vem acompanhada com ações 
de fortalecimento das capacidades do órgão 
responsável, nominalmente o Incra, e tam-
bém não é previsto o repasse de recursos aos 
municípios. Segundo servidores da autarquia 
federal, a descentralização dessas atividades 
faz com que a titulação fique mais sujeita às 
pressões políticas locais e relações de poder lo-
cais, uma vez que são realizadas por servidores 
públicos municipais176. A Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão (PFDC) do MPF insti-
tuiu em junho de 2021, uma ação coordenada 
para acompanhar as ações do Programa. O 
MPF vem buscando o cumprimento da “legisla-
ção sobre reforma agrária e regularização fun-
diária, o zelo pelo patrimônio público federal, 
e o respeito aos direitos territoriais de povos e 
comunidades tradicionais”, por meio da expe-
dição de recomendações às superintendências 
estaduais do Incra e aos municípios177. 

Dentre outras ações, o Ministério Público 
Federal do Pará (MPF-PA) expediu recomen-
dações para que os municípios realizem vis-
torias técnicas in loco, emitam atestados de 
função social da propriedade rural, analisem 
possíveis sobreposições de áreas no CAR, 
conflitos fundiários e/ou incidência sobre 
áreas reivindicadas por povos e comunida-
des tradicionais e indígenas178.

Áreas públicas não destinadas

Por fim, cabe destacar a situação das áre-

175 IPAM (2016)
176 SEMA-AM (2020)
177 SEMA-AM (2020)
178 IPAM (2016)

as públicas não destinadas, que são as mais 
suscetíveis: 25% do desmatamento ocorrido 
na Amazônia de 2005 a 2010 concentrou-se 
nessas áreas179. Além de impedir a injeção de 
ativos formais na economia, a falta de desti-
nação impede o acesso a serviços fundamen-
tais para as atividades produtivas (como o 
acesso a crédito e assistência técnica), enca-
rece custos transacionais, estimula o desma-
tamento, a grilagem, especulação fundiária e 
está na base da violência no campo180. 

Estudo recente estimou que 37,5% da área 
do Estado do Amazonas é não destinada ou 
sem informação de destinação181. Com base 
em dados de 2017, o estudo indicou que a 
maior parte dessas áreas, 79% (ou 44,7 mi-
lhões de hectares) pertence ao governo esta-
dual e apenas 21%, ao governo federal182. 

 Segundo estimativa de um estudo ante-
rior, as áreas não destinadas na região da BR-
319 totalizam mais de 11.694.867 ha, e esta-
riam localizadas principalmente nos limites 
municipais ou próximas aos rios, onde estão 
mais vulneráveis a invasões pela facilidade 
de acesso183. As possibilidades de destinação 
são acompanhadas por desafios intrínsecos a 
cada uma delas.

Nas áreas devolutas federais, a legislação 
prevê a regularização das ocupações em 
terras de até 2.500 ha184, caso demonstrada 
a posse mansa e pacífica e comprovação da 
utilização da terra com práticas agropecuá-
rias anterior a julho de 2008. Anteriormente, 
essa função estava a cargo do Programa Terra 
Legal, executado pela Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário (Serfal), vinculado ao então Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 
Hoje as ações passaram a ser de responsabi-
lidade do Incra e continuam sofrendo consi-
deráveis modificações.

Tendo em vista que os governos estaduais 
são os principais responsáveis pelas áreas sem 
definição fundiária da região, cabe aos gover-
nos estaduais articular ações que culminem 
na arrecadação e destinação das terras185. O 

179 PORTARIA CONJUNTA Mapa/Incra Nº 1 (2020)
180 GOVERNO FEDERAL (2020)
181 A PÚBLICA (2021)
182 MPF (2021)
183 IDESAM (2018a)
184 FGVCES (2018)
185 IMAZON (2021)
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órgão responsável pela questão fundiária no 
Amazonas é a Secretaria de Estado das Cida-
des e Territórios (Sect). Criada em 2019186, a 
Sect assumiu as responsabilidades da Secreta-
ria de Política Fundiária (SPF), que anterior-
mente compartilhava as responsabilidades 
sobre a questão fundiária estadual com o Ins-
tituto de Terras do Amazonas (Iteam). 

De acordo com entrevistas, a atuação da 
secretaria nos territórios da BR-319 se limi-
ta à regularização fundiária em UCs, uma 
vez que as demais áreas estariam sob res-
ponsabilidade do Incra, incluindo as faixas 
marginais de ambos os lados da rodovia e 
aquelas não destinadas no “trecho do meio”. 
A atuação da secretaria na região, dessa for-
ma, estaria sendo realizada em parceria com 
a  Sema-AM para a expedição de contratos de 
Concessão de Direito Real de Uso (CDRUs), 
além da parceria com o Incra para a regu-
larização fundiária em áreas sob o domínio 
desta autarquia. 

Assim como os demais órgãos estaduais, a 
situação dos recursos humanos e financeiros 
da Sect também é deficiente. Segundo entre-
vistas, a secretaria conta com aproximada-
mente 30% dos seus técnicos estatutários, 
sendo a maior parte da equipe técnica em car-
gos comissionados. Parte dos recursos com os 
quais estão trabalhando atualmente provém 
de um convenio com a Petrobrás para aqui-
sição de equipamento e recursos humanos. 
Da mesma forma que o Ipaam, a Sect também 
está solicitando concurso público e aumento 
da contratação por cargos comissionados.

Em relação a sua estruturação para atu-
ação de forma geral no Estado, a Secretaria 
trabalha atualmente em “passivos de gestões 
anteriores”, que contabilizam aproxima-
damente 200 mil processos, uma vez que a 
extinta SPF era “completamente analógica”. 
Nesse sentido, as ações atuais estão sendo 
direcionadas para a digitalização dos pro-
cessos e verificação das bases cartográficas, 
para que permaneçam no sistema apenas os 
títulos considerados válidos. Sem o primeiro, 
o desafio é principalmente lentidão dos pro-
cessos e de resposta às consultas de outros 

186 Havia em 2018, contudo, uma discrepância em relação aos da-
dos do Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP), corrigido 
em 2019 (Imazon, 2021). Para informações sobre a metodologia 
utilizada ver Imazon (2021)

órgãos; e sem o segundo, a falta de segurança 
jurídica que os processos oferecem.

Isso interfere diretamente nas ações de re-
gularização ambiental executadas pelo Ipaam 
através do CAR, tendo em vista que, na prática, 
existe uma confusão entre as regularizações 
fundiária e ambiental, e que parte do proble-
ma da ocupação irregular é a falta de verifi-
cação fundiária. Em paralelo ao trabalho da 
Sect, o Ipaam designou um setor específico fa-
zer as verificações do CAR. Nos municípios da 
BR-319 foram verificados em 2018 a sobrepo-
sição de imóveis autodeclarados no CAR com 
áreas protegidas no montante de 6.798.522 ha 
em UCs e 22.967 ha em TIs187. 

As ações atuais e previstas pelo governo 
federal vão na contramão da solução dos pro-
blemas. Em 2019 o governo editou a Medida 
Provisória (MP) 910, que incentivava a grila-
gem de terras públicas, e em 2020 expediu a 
Instrução Normativa (IN) 09, que facilitaria a 
ocupação de TIs ainda não demarcadas, tendo 
a primeira perdido sua validade e a segunda 
sido derrubada por sucessivas decisões na Jus-
tiça188. Diversos pontos da MP 910, contudo, 
foram reeditados no PL 2.633/2020, apro-
vado recentemente em “regime de urgência” 
pela Câmara dos deputados e atualmente em 
análise pelo Senado, e no PL 510/2021, atual-
mente em debate no Senado Federal.

O PL 2.633/2020 incide sobre as normas 
de ocupação das terras públicas federais, es-
pecificamente a Lei 11.952/2009, e busca a 
legalização de ocupações irregulares. Dentre 
as críticas, estão: (i) a ampliação da dispensa 
de vistoria prévia no processo de titulação 
de médias e grandes propriedades, aumen-
tando o risco de conflitos; (ii) a dispensa de 
regularização ambiental para propriedades 
em que não houve autuação antes da titu-
lação, possibilitando a titulação em áreas 
desmatadas ilegalmente e fragilizando o 
cumprimento da legislação ambiental; e (iii) 
não endereça problemas complementares à 
questão fundiária, como as capacidades ins-
titucionais dos órgãos responsáveis, a garan-
tia de transparência nos processos e ausência 
de critérios claros para obtenção de terras via 

187 De acordo com a Portaria MMA no 463/2018 (IMAZON, 
2021) 
188 IDESAM (2018a) 
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licitação189. Na mesma linha, o PL 510/2021 

 propõe ampliar o marco temporal para a de-
monstração de ocupação das terras públicas 
e facilita a regularização da posse de grandes 
propriedades sem vistoria, entre outros be-
nefícios para médio e grandes proprietários.

PRIVATIZAÇÃO DE TERRAS 
PÚBLICAS E DIREITOS TERRITORIAIS

Segundo o Imazon (2020), a falta de 
clareza sobre o direito à terra abrange 
33% da Amazônia Legal, algo que 
compromete decisivamente a segurança 
jurídica da terra, a geração de renda e 
o desenvolvimento. O movimento que 
se observa em nível federal, contudo, 
é a priorização da regularização 
fundiária como um fim em si mesmo e 
a privatização das terras públicas, por 
meio do avanço da emissão de títulos de 
terra sem os mecanismos necessários 
para detectar e prevenir irregularidades. 
É necessário primordialmente obedecer 
às prioridades estabelecidas na 
Constituição Federal (CF-88) para 
destinação de terras públicas mediante 
função social, incluindo os territórios de 
povos indígenas, populações quilombolas 
e tradicionais e as áreas necessárias 
à proteção dos ecossistemas naturais 
(IMAZON, 2020).

Complementarmente, a partir de uma de-
manda apresentada pelo CNAL, o governo 
anunciou no final de 2020 que o Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Mi-
nistério da Defesa (MD) iriam elaborar um 
Plano de Ordenamento e Ocupação do Solo 
para o entorno da BR-163 e BR-319. Em oito 
meses os órgãos deveriam propor diretrizes 
e estratégias para a “harmonização” dos usos 
dos territórios, “mediação de conflitos” e 
promoção do “desenvolvimento econômico 
e sustentável” para as regiões190. Para os terri-
tórios que recebem grandes obras, os inves-
timentos em ordenamento inequivocamen-
te devem ser preventivos, antes que a fase de 
instalação tenha início191. Mesmo antes do 
início de tal ação, contudo, o processo de re-
pavimentação da BR-319 já havia sido anun-

189 Lei nº 11.952/2009; alterada pela Lei nº 13.465/2017
190 IMAZON (2021)
191 Lei Delegada Estadual nº 122/2019

ciado, com obras previstas já para 2021192. 
Até o momento, o andamento do “Plano de 
Ordenamento e Ocupação do Solo” para as 
duas rodovias permanece desconhecido da 
sociedade em geral.

MONITORAMENTO DE RAMAIS

Os órgãos públicos enfrentam desafios 
para o monitoramento e a fiscalização 
de ramais devido a sua capacidade 
técnica e institucional limitada. Em 
entrevistas com servidores da Sema-
AM, Ipaam e ICMBio, constatou-se a 
ausência de estratégias para atuação 
nessas áreas. Além do planejamento 
de políticas públicas de ordenamento e 
produção específicas, faz-se necessário 
a construção de metodologias de 
sensoriamento remoto, para garantir 
tanto o mapeamento na abertura de 
novas vias quanto o monitoramento 
daquelas já existentes. Ao mesmo 
tempo, o fortalecimento das Semmas, 
é fundamental para a recepção de 
denúncias e realização de fiscalização 
in loco, para a complementação 
do monitoramento remoto e 
compartilhamento de informações entre 
órgãos ambientais. Uma estratégia 
de desenvolvimento de protocolos 
integrados de controle, monitoramento 
e fiscalização entre órgãos ambientais 
(Semmas, Sema-AM, Ipaam, Ibama e 
ICMBio) e de segurança (PF, PRF e BPA-
AM), contudo, apenas será efetivo com o 
fortalecimento destes órgãos. Estratégias 
de inteligência que contemplem o estudo 
das transformações da ocupação e uso 
do solo, como o avanço das atividades 
produtivas que mais demandas as 
aberturas de ramais devem subsidiar as 
estratégias de fiscalização para otimizar 
recursos humanos e financeiros.

Terras indígenas

A Fundação Nacional do Índio (Funai) é o 
órgão indigenista do Estado, vinculado ao atu-
almente ao Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. A Funai perdeu 9,9% dos servidores 
em dois anos e, assim como Ibama e ICMBio, a 
realização de concursos para o órgão depende 
do aval do Ministério da Economia. O processo 

192 IDESAM (2018a)
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de demarcação de terras indígenas realizado 
pela Funai é um ato administrativo do Estado193 

de identificação e delimitação dos ter-
ritórios indígenas, parte do reconheci-
mento dos direitos dos povos originários 

 estipulados pelo Artigo 231 da Constituição 
Federal (CF-88).

Apesar disso, existem atualmente mais de 
90 povos indígenas reivindicando territórios 
no Amazonas, que sequer possuem processos 
abertos na Funai. De acordo com o Centro In-
digenista Missionário (Cimi)194, existem 418 
territórios com pendências de reconhecimen-
to sendo reivindicados na Amazônia, sendo 
199 no Amazonas, que não tiveram nenhuma 
ação por parte do Estado. A Funai criou uma 
categoria administrativa nova, não regulamen-
tada que é a “qualificação de terras indígenas”, 
etapa que ocorre no âmbito das Coordenações 
Regionais (CRs) sem a participação indígena. 

As TIs foram um dos territórios mais afetados 
pelo avanço da grilagem através da sobreposi-
ção de CAR, o que fez aumentar o desmatamen-
to nessas áreas a partir de 2018195. Esse fato pos-
sui uma particularidade e pode ser explicado 
pela vulnerabilidade na qual se encontram as 
principais TIs afetadas, devido às disputas jurí-
dicas existentes em torno de suas delimitações. 
Nesse sentido, a redução do desmatamento nas 
mesmas áreas, em 2020, pode ser atribuída pelo 
retorno pontual das operações do Ibama, que ti-
veram como resultado a desarticulação de qua-
drilhas de grilagem196. Nos territórios da BR-319, 
por sua vez, no mesmo período foi detectado 
uma mudança no padrão do desmatamento e 
registrados alertas de desmatamento em TIs, 
pela primeira vez desde 2010197. 

O Projeto de Lei (PL) 490/2007, por sua 
vez, propõe alterações no Estatuto do Índio 

 e atualiza o texto da antiga Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 215, que tem na tese 
conhecida como “marco temporal” a sua funda-
mentação. Segundo a tese do marco temporal, 
só teriam direito à terra os povos indígenas que 
estivessem em sua posse, na data da promulga-
ção da CF-88 (5 de outubro de 1988), ou que, à 
época, estivessem em disputa judicial ou confli-

193 CIMI (2020) 
194 O ECO (2021); IMAZON (2020)
195 SENADO FEDERAL (2021)
196 MDR (2020)
197 MDR (2020)

to direto com invasores. Contudo essa condição 
ignora a tutela dos indígenas pelo Estado até a 
promulgação da CF-88 e o contexto do histórico 
de expulsões, remoções forçadas e violências co-
metidas, em especial durante a ditadura, que in-
viabilizam esse tipo de comprovações198. Na prá-
tica, o PL 490/2007 inviabiliza a demarcação de 
TIs e relativiza o “usufruto exclusivo” dos povos 
indígenas nas áreas “cuja ocupação atenda a 
relevante interesse público da União”, possibili-
tando a sua abertura para diversos empreendi-
mentos econômicos199. A abertura e relativiza-
ção do uso exclusivo das TIs vai ao encontro aos 
projetos de mineração em TIs, um dos projetos 
prioritários do governo federal200. 

Segue em disputa, ainda, a Convenção 169 
sobre Povos Indígenas e Tribais da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) da qual 
o Brasil é signatário, tendo sido ratificada em 
2002201. Segundo a Convenção, como sujeitos 
de direitos, os povos indígenas e tribais po-
dem decidir livremente sobre seu presente e 
futuro, e para que isso ocorra, os Estados de-
vem obrigatoriamente consultá-los quando 
afetados por medidas administrativas e legis-
lativas capazes de alterar seus direitos, através 
de um processo de Consulta e/ou Consenti-
mento Prévio, Livre e Informado (CCPLI)202. 
Nesse sentido, tais processos devem: (i) ser “li-
vres”, de qualquer pressão política, econômica 
ou moral; (ii) contar com representatividade, 
respeitando as formas próprias de organiza-
ção e tomada de decisão dos grupos consulta-
dos; (iii) ser vinculantes, isto é, os resultados 
do processo devem incorporar e respeitar a 
decisão tomada pelos grupos consultados; (iv) 
ser de responsabilidade pública, realizados 
pelo Estado, que deve proporcionar os recur-
sos necessários para a realização do processo, 
inclusive a articulação com os grupos afeta-
dos; (v) e ter suas regras definidas em conjun-
to entre estes últimos e o Estado. Apesar disso, 
a nova lei do licenciamento ambiental, como 
exposto anteriormente, propõe a extinção da 
obrigatoriedade da consulta a esses grupos203.

198 FGVCES (2018)
199 AGÊNCIA BRASIL (2020)
200 FOLHA DIRIGIDA (2021)
201 Decreto Federal nº 1775/96
202 Para mais informações sobre o processo ver Cimi, 2021
203 Informações obtidas no “2º Conversatório” para elaboração 
do Programa “FORMAR Fundiário”, liderado pelo Instituto Inter-
nacional de Educação do Brasil (IEB)
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TERRAS INDÍGENAS NA BR-319

As TIs demarcadas nos territórios da BR-
319 vêm sendo afetadas pela construção de 
ramais ilegais a partir da rodovia, como o que 
avança rumo ao Lago do Capanã Grande, 
onde estão localizadas uma Resex e uma TI 
de mesmo nome. Em oficinas realizadas por 
organizações da sociedade civil junto ao MPF-
AM, em 2019, na presença de mais de 100 
lideranças das etnias Mura, Diahui, Apurinã, 
Paumari, Deni, Tenharim e Juma, foram 
registrados depoimentos que indicavam 
pressões aos territórios indígenas do entorno 
da BR-319, tais como: invasões de terras, 
roubo de madeira, assoreamento de igarapés, 
poluição, desmatamento ilegal e ameaças 
aos indígenas. No processo de licenciamento 
ambiental da BR-319 alguns pontos principais 
causam preocupação: as constantes 
mudanças quanto às TIs consideradas no 
Estudo do Componente Indígenas (ECI), os 
impactos sobre territórios indígenas não 
reconhecidos e a ausência da Consulta Livre, 
Prévia e Informada (CLPI).
O primeiro termo de referência emitido pela 
Funai para o ECI em 2007 contemplava 
as Terras Indígenas Lago do Barrigudo, 
Cunhã-Sapucaia, Lago Capanã, Ariramba 
e Apurinã do Igarapé Tauamirim. Com a 
rejeição do primeiro EIA elaborado, em 2011, 

o órgão emitiu novo termo de referência 
que incluía 47 TIs. Segundo a Funai, esse 
número levou em consideração a expectativa 
de demarcação e regularização desses 
territórios. Contudo, quando solicitado um 
novo termo de referência, em 2015, houve 
modificação das TIs contempladas, segundo 
o órgão, pelo fato de que os interesses 
haviam mudado, e não caberia abarcar 
grandes extensões de terras no âmbito 
do procedimento (CEDHE, 2021). Assim, 
foram incluídas no novo ECI as TIs Lago 
Capanã, Nove de Janeiro, Ariramba, Apurinã 
do Igarapé Tauamirim, Apurinã do Igarapé 
São João e Ipixuna, esta última retirada do 
estudo a pedido do empreendedor, o Dnit 
(Idesam, 2021). Em maio de 2017 foi firmado 
um contrato entre o Dnit e o Consórcio 
executor do ECI, para realização dos estudos 
que foram entregues recentemente, em 2020. 
Em junho de 2021, a FUNAI se manifestou 
ao Dnit pedindo maiores esclarecimentos 
sobre diversos pontos do estudo, assim como 
a reinserção da TI Ipixuna (Parintintin) e a 
inclusão das comunidades Montes Claros, 
Bom que Dói, São Carlos, Traíra, Igarapé 
Grande e Guaíba (Mura) nos estudos 
(Idesam, 2021).
Até o momento a CLPI não foi realizada, e o 
entendimento do Dnit é de que estas estariam 
sendo realizadas no âmbito do próprio ECI.

Diante de tantas ameaças e da paralisa-
ção do reconhecimento e demarcação dos 
seus territórios, os povos indígenas vêm 
implementando estratégias autônomas de 
identificação e proteção territorial. As auto-
demarcações são previstas no procedimento 
de regularização fundiária de TIs na etapa 
posterior aos estudos, mas atualmente os po-
vos indígenas vêm adiantando esse processo. 
As estratégias de autodemarcação podem ter 
desdobramentos no âmbito judiciário, como 
no caso do território do povo Maraguá, no 
rio Abacaxis, Amazonas, cujo território foi 
reconhecido pela Justiça a partir de um pro-
cesso de cartografia participativa elaborado 
com apoio do Cimi204.

204 Informações obtidas no “2º Conversatório” para elaboração 
do programa “FORMAR Fundiário”, liderado pelo Instituto Inter-
nacional de Educação do Brasil (IEB)

Outra estratégia importante é a elaboração 
de Protocolos Autônomos de Consulta, ins-
trumento que surge a partir da estagnação e 
dificuldades evidenciadas para a regulamen-
tação do dever do Estado de consulta aos po-
vos indígenas e tradicionais. Os protocolos 
definem e explicitam a forma adequada de 
consulta, tais como os representantes de cada 
povo ou comunidade envolvida no processo, 
quanto tempo e de que forma se construirão 
os consensos internos, qual a melhor forma 
de dialogar com o Estado, entre outros205. 
Atualmente existem mais de 30 protocolos de 
consulta elaborados em todo o Brasil.

205 RCB (2019)
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Lago do 
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DIAGNÓSTICO DE 
INFRAESTRUTURA
A região Norte é a que apresenta taxas menores de oferta 

dos serviços de energia, saneamento básico e conectividade 

digital, inclusive no Amazonas. Ao longo deste diagnóstico, 

serão detalhadas as condições de oferta dos serviços de 

infraestrutura no estado.
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Além da ausência de recursos, a instala-
ção desses serviços padece de outros proble-
mas no país, como dificuldades políticas e 
administrativas, em razão do nosso modelo 
institucional e atrasos constantes que ele-
vam os custos das obras5. Ainda, tais iniciati-
vas são formuladas sem articulação com os 
governos subnacionais, o que gera projetos 
territorialmente cegos6. 

A região Norte é a que apresenta taxas me-
nores de oferta dos serviços de energia, sane-
amento básico e conectividade digital7, inclu-
sive no Amazonas. Ao longo deste diagnóstico, 
serão detalhadas as condições de oferta dos 
serviços de infraestrutura no estado.

5 GOMIDE; PEREIRA (2018)
6 LOTTA; FAVARETO  (2018) 
7 MARQUES (2015)

O conceito de infraestrutura é dinâmico, 
varia no tempo e no espaço, e depende das 
condições sociais, culturais e produtivas de 
um território1. Neste diagnóstico, o termo 
será utilizado para tratar de um conjunto de 
serviços essenciais para garantir condições 
de uma vida digna em contextos urbanos e 
rurais, a saber: energia, saneamento básico e 
conectividade digital. 

É comum que sejam necessários altos mon-
tantes de recursos financeiros para realizar 
a instalação, gestão e manutenção dessas es-
truturas2. No Brasil, esses investimentos são 
historicamente baixos, mesmo em períodos 
de maior envolvimento estatal. A título de 
exemplo, em 2010, auge de implantação Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC) os 
investimentos alcançaram a marca de 3,27% 
do produto interno bruto (PIB) brasileiro3. 
Nos países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por 
sua vez, a média em inversões nessas infraes-
truturas foram de 4,1% em 20094.  

1 MORAIS; COSTA (2010) 
2 MORAIS; COSTA (2010)
3 GOMIDE; PEREIRA (2018)
4 ANHEIER; ALTER (2016)

DE ONDE PARTIMOS:  
AS DEMANDAS DE ENERGIA 
NOS TERRITÓRIOS

Infraestrutura de 
energia que possibilite 

permanentemente o 
acesso ao serviço

Acesso constante que 
permita a conservação dos 
produtos e luz para todos

Garantir uma 
rede elétrica de 

qualidade

IMPLEMENTAÇÃO
ACESSO E 

MONITORAMENTO FORTALECIMENTO

INTRODUÇÃO

ENERGIA

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1º rodada de oficinas nos 
territórios-alvo para a construção participativa de ADTs, em novembro de 2019.
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O acesso à energia, um direito garantido 
pela Constituição Federal (CF), é legislado pela 
União. Em linhas gerais, o setor é dividido em 
geração, transmissão e distribuição. A Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autarquia 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia 
(MME), é a responsável pela regulação e fiscali-
zação da produção, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, em confor-
midade com as políticas e diretrizes do governo 
federal. Um dos principais instrumentos para o 
planejamento do setor são os Planos Nacionais 
de Energia (PNE).

Apesar das responsabilidades do governo fe-
deral8 9, conforme prevê o art.22º, os Estados po-
dem legislar sobre questões específicas por lei 
complementar10, excluída energia nuclear e pe-
tróleo, em que o governo federal possui mono-
pólio11. No Brasil, há uma concentração do papel 
da União na execução da política energética12. 

As demandas em relação à energia identifi-
cadas no processo participativo de construção 
das ADTs nos territórios-alvo variam desde a ne-
cessidade de implementação de infraestrutura 
e serviços que ainda não existem em alguns ter-
ritórios até o fortalecimento e monitoramento 
de serviços já prestados, mas ainda de maneira 
inconsistente. As comunidades demandam fun-
damentalmente estabilidade no fornecimento 

8 BRASIL (1988)
9 O art. 22 da CF afirma que compete privativamente à União legis-
lar sobre, dentre vinte e nove pontos, águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão. 
10  BRASIL (1988)
11 SILVA (2013)
12 MATIELLLO et al (2018)

ENERGIA
de energia. E reivindicam instalação de redes de 
energia elétrica, de serviço de iluminação públi-
ca e aquisição de geradores de energia.   

Os Sistemas Isolados demandam 
planejamento que elabore  
uma política energética para  
a realidade amazônica

De acordo com o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), em 2019, 99,8% dos 
domicílios do país possuíam acesso à energia 
elétrica13. Ainda que a cobertura seja pratica-
mente total, em boa parte da Amazônia o aces-
so à energia não se encontra universalizado. Na 
Amazônia Legal, 3,5% da população estão sem 
acesso à energia elétrica. No Amazonas, a por-
centagem é de 3,9%14. 

No Brasil, a geração e distribuição energética 
está organizada pelo Sistema Interligado Na-
cional (SIN) que é o principal conjunto de equi-
pamentos e instalações que abastece as regiões 
integradas à ele . Há os Sistemas Isolados (Sisol) 
que provêm energia para as regiões desconecta-
das do SIN. E as comunidades remotas, que não 
contam com o fornecimento nem do SIN quan-
to do Sisol15.

A região Norte é uma grande produtora de 
energia, sendo responsável por 18% da capa-

13 IBGE (2019)
14 IEMA (2021)
15 IEMA (2020)
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cidade instalada do país e por 23% da gera-
ção exclusivamente hidrelétrica. No entanto, 
a população responde por apenas 7% do con-
sumo nacional16. O fornecimento energético 
na região é deficitário, principalmente nos 
Sisol17, onde 90% da potência instalada está 
nas usinas a diesel. 

O planejamento dos serviços de ener-
gia dos Sisol é de responsabilidade do Gru-
po Técnico Operacional da Região Norte 
(GTON), composto por representantes de 
empresas públicas e privadas, sendo coorde-
nado pela Eletrobrás18. Há também o Conse-
lho Nacional de Política Energética (CNPE), 
órgão interministerial de assessoramento 
do governo federal, que tem como principal 
atribuição formular políticas e diretrizes de 
energia, sendo que para os Sisol, o CNPE deve 
formular políticas e diretrizes de energia, as-
sim como ações que garantam o suprimento 
de insumos energéticos para as regiões isola-
das ou de difícil acesso19.

O sistema energético nacional contempla 
de forma ineficiente a região amazônica, que 
apresenta características e desafios específi-
cos para o setor20. Convênios entre governos 
estaduais e a Aneel para monitorar o sistema 
e o fortalecimento dos Estados na políticas 
do Sisol são processos que precisam ser mais 
bem estruturados21. O CNPE, por sua vez, 
não atinge os objetivos em formular políticas 
que assegurem o acesso à energia tanto para 
o Sisol quanto para as regiões remotas22. 

Apesar da carga total dos Sisol ter um bai-
xo impacto no sistema energético brasileiro 
em comparação com o SIN, esse tipo de ge-
ração, subsidiado pela Conta de Consumo 
de Combustíveis (CCC), além de cara, não 
garante um abastecimento seguro. A perda 
na distribuição é da ordem de 35%23. A tari-
fa energética para os consumidores dos Sisol 
é compatível com a cobrada no restante da 
rede24. Em 2020, o orçamento da CCC foi de 
R$ 7,49 bilhões25, o que indica que os custos 
de geração de energia elétrica nos Sisol estão 

16 IEMA (2018)
17 IEMA, (2018) 
18 MATIELLO et al (2018)
19 ANDRADE (2010) 
20 IEMA, (2018). MATIELLLO et al (2018)
21 SOUZA (2010)
22 ANDRADE (2010)
23 EPE (2018)
24 ELS; VIANNA; JÚNIOR (2012)
25 ABDIB (2019) 

entre os mais altos do país. Grande parte do 
recurso da CCC é destinada a pagar as em-
presas de geração de energia pela compra de 
aquisição de combustível e transporte, ainda 
que a CCC também autorize projetos de ge-
ração de energia renovável26. 

A CCC não contribui para a substituição 
do parque termelétrico amazônico, além de 
não diminuir os altos custos de manutenção 
que oneram a região27. O combustível impor-
tado apresenta uma logística complexa e está 
desvinculado da economia local. Neste con-
texto, um dos desafios atuais é o desenvolvi-
mento de políticas públicas para estimular a 
produção de combustíveis renováveis. 

O setor energético do Amazonas está pri-
vatizado desde 2019. A Amazonas Energia, 
administrada pela  Oliveira Energia, executa 
dois importantes programas federais: o “Luz 
Para Todos” (PLpT) e o recém-criado Progra-
ma “Mais Luz para a Amazônia” (MLA)28. 

O PLpT, criado em 2003, atende a comu-
nidades sem acesso à energia. Ele já alcançou 
137 mil domicílios no Amazonas (Tabela 1, 
Gráfico 1) e a estimativa é atender mais 30 
mil domicílios até 202229, data prevista para 
o término do programa federal, financiado 
pela Conta de Desenvolvimento Energético 
(CDE) e pelas concessionárias. O PLpT se ba-
seia no atendimento convencional, a partir 
de extensão de rede, ou pela criação de siste-
mas de geração descentralizadas.

Fonte: Amazonas Energia30

26 IEMA (2018)
27 ANDRADE (2010)
28 Os Estados atendidos pelo MLA são o Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
29 Informações adquiridas por intermédio de entrevista com 
representante do setor.
30 AMAZONAS ENERGIA (s.d.)

Tabela 1
Números do PLpT no recorte do 
projeto e Amazonas

Careiro (2005 – 2021) 7378 58.947.872,11

Humaitá (2007 – 2020) 2546 29.706.354,03

Manicoré (2007 – 2020) 4370 42.059.332,24

Amazonas (2004 – 2021) 137632 1.181.530.573,57

Municípios Domicílios 
atendidos 

Investimento 
(R$)
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No PLpT, as concessionárias são respon-
sáveis pela concepção técnica e financeira 
das obras, assim como sua implementação. 
Como as concessionárias não possuem vo-
cação para políticas de eletrificação31, o de-
senho do programa tem esse ponto frágil, 
que dificulta a real efetividade das ações 
nos territórios. 

O PLpT se mostra ainda ineficiente na 
construção de canais de consulta com as co-
munidades para que ocorra a participação 
de todos na implantação do programa. Há 
parcerias para o emprego de mão de obra 
local na montagem da infraestrutura, em si-
tuações precárias de trabalho32. Segundo as 
comunidades dos territórios-alvo do projeto, 
houve a participação de mão de obra comu-
nitária no PLpT, como a abertura de ramais 
na entrada da floresta para retirada de ma-
deira e buracos para a instalação dos postes. 
Outro ponto sinalizado pelos beneficiários 

31 AMAZONAS ENERGIA (s.d.)
31 ELS; VIANNA; JÚNIOR (2012). CAVALCANTE (2015). SOUZA 
(2010)
32 CAVALCANTE (2015). MOREIRA; SIQUEIRA; IRIGARAY (2016)

Gráfico 1
Domicílios Atendidos pelo PLpT entre 2004 - 2021

do PLpT nos territórios é a ausência de moni-
toramento e assistência técnica dos equipa-
mentos das redes.

A Aneel, por intermédio da Resolução 
Normativa nº 488/2012, estipula os critérios 
a serem seguidos pelas concessionárias. Um 
deles indica que para garantir a qualidade do 
atendimento, a distribuidora deve planejar 
a extensão da rede a partir da rentabilidade 
da obra ou quando a unidade consumidora 
estiver localizada em até cinco quilômetros 
da rede de distribuição mais próxima. Nesse 
contexto, o programa MLA, criado em 2020, 
visa a atender os consumidores que estão lo-
calizados além do estipulado pela Aneel. Os 
recursos para o funcionamento do MLA ad-
vêm da CDE. Desta forma, há dois programas 
para a universalização do atendimento, sen-
do que o MLA ainda se encontra em processo 
de estruturação.

Em entrevista com o Centro de Desenvol-
vimento Energético Amazônico da Universi-
dade Federal do Amazonas (CDEAM/Ufam), 
com a World Wide Fund For Nature Brasil 
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(WWF-Brasil) e Amazonas Energia foi salien-
tado a ausência de um comitê na estrutura 
do MLA. O PLpT conta com o Comitê Gestor 
Nacional de Universalização (CGN) e os Co-
mitês Gestores Estaduais (CGE), que exercem 
a gestão compartilhada do PLpT. Ambos os 
espaços são coordenados pelo MME. A au-
sência dessas instâncias na estrutura do MLA 
enfraquece a efetividade do programa. 

A falta de correlação das ações, tanto no 
PLpT quanto no MLA, para a geração de ren-
da, a integração e o fortalecimento do de-
senvolvimento rural33 também é um ponto 
importante a ser analisado. Ao PLpT carece 
olhar para a energia como um vetor de pro-
dutividade34. O MLA, por sua vez, se propõe a 
articular o acesso à energia ao fortalecimen-
to do desenvolvimento social e econômico 
das comunidades beneficiadas pelo progra-
ma. No entanto, conforme mostram as en-
trevistas com integrantes do CDEAM/Ufam 
e WWF-Brasil não existe um plano no âmbi-
to do MLA com ações a serem desenvolvidas 
para que os objetivos possam ser cumpridos.

Outro ponto de atenção e preocupação, 
compartilhado pelos entrevistados, é com a 
eventual privatização da Eletrobrás, o que le-
vanta dúvidas sobre a continuidade dos pro-
gramas. Atualmente tramita na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei nº 4248/2020, 
que propõe antecipar a meta de universaliza-
ção da energia na Amazônia Legal até 2023, 
com pelo menos a instalação de um sistema 
de energia coletiva em comunidades. 

Os municípios como atores 
importantes na criação de  
políticas energéticas

Os municípios de Careiro, Humaitá e Mani-
coré são abastecidos por usinas termelétricas 
a diesel. A forma de contratação da geração de 
energia nos Sisol é feita por intermédio de lei-
lões, sendo a Amazonas Energia a responsável 
pela geração, transmissão, distribuição e co-
mercialização da energia no Estado. 

33 CAVALCANTE; QUEIROZ (2012). SOUZA (2010). FREITAS; 
OLIVEIRA (2017) 
34 IEMA (2018)

Desde 2020, o Amazonas tem a secretaria 
Executiva de Mineração, Energia, Petróleo e 
Gás (Semep) para cuidar do setor energético, 
vinculada à Secretaria de Estado  de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Sedecti). Na esfera municipal o tema 
energia é tratado pela Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo (Semour) em Careiro, 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) em Manicoré, e pela Secretaria de 
Infraestrutura (SEMINF) em Humaitá. 

Careiro tem duas termelétricas em ope-
ração, que também garantem o forneci-
mento para Igapó-Açu, por intermédio do 
PLpT. Manicoré conta com uma usina para o 
abastecimento energético. A termelétrica de 
Humaitá também atende o distrito de Reali-
dade. Apesar da infraestrutura em operação 
nos territórios analisados, há registros de 
instabilidades no abastecimento, tanto por 
questões técnicas (postes danificados e redes 
de fiação precárias), como informado em en-
trevistas com técnicos das secretarias muni-
cipais, quanto pelo mau dimensionamento 
dos usos e da capacidade das redes. No distri-
to de Realidade, por exemplo, a instabilidade 
é provocada pela alta demanda das ativida-
des das serrarias. 
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Neste sentido, as políticas energéticas mu-
nicipais exigem planejamento. O caso da Re-
serva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
Uatumã é emblemático. A reserva está próxi-
ma da Usina de Balbina, mas não tem acesso 
à energia. Por isso, atividades econômicas 
ligadas ao turismo ou às cadeias produtivas 
locais dependem de geradores a diesel. A 
chegada de uma grande obra de infraestru-
tura na região, como ficou evidente nas en-
trevistas com representantes da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente (Sema-AM), não 
melhorou o acesso à energia nos territórios. 
O mesmo raciocínio pode ser levado para o 
contexto da BR-319. 

As prefeituras, na maioria das vezes, não 
contam com meios adequados para conce-
ber e apoiar programas e projetos concebi-
dos em esferas administrativas superiores35. 
Dos 772 municípios amazônicos, 161 pos-
suem comunidades remotas sem acesso à 
eletricidade convencional36. 

O desenvolvimento de Planos de Desenvol-
vimento Energéticos Municipais (PDEM), res-
ponsáveis por mostrar áreas estratégicas e ações 

35 INEDES (2021)
36 WWF (2021)

possíveis de serem operacionalizadas pelas po-
líticas energéticas, é um caminho possível. O 
PDEM viria ao encontro com a necessidade de 
criação e fortalecimento de marcos legais para o 
ordenamento jurídico de políticas energéticas, 
que também precisam ser transversais37. 

O PDEM deve ser estruturado a partir de 
eixos que direcionem as estratégias voltadas 
para o cumprimento dos objetivos traça-
dos pelo poder público. Cada ação deve ser 
acompanhada de uma previsão orçamen-
tária, assim como indicadores qualitativos, 
horizonte de tempo e quem serão os respon-
sáveis pela implementação38. Nas entrevistas 
com as secretarias dos municípios, não se 
notou conhecimento sobre a possibilidade 
de desenvolvimento de um PDEM. A atuação 
das prefeituras é mais direcionada à oferta 
de iluminação pública.

Diante desse quadro a lista de desafios para 
a elaboração de planos energéticos munici-
pais tem vários itens. O baixo acesso acesso a 
equipamentos que incentivem o uso de fontes 
renováveis, a pouca experiência na formula-
ção de políticas públicas no setor energético, 
as dificuldades de estabelecer planos alinha-
dos com os obstáculos que precisam ser trans-
postos em um contexto amazônico e o pouco 
apoio estadual estão entre eles.  

Uma mudança importante em nível mu-
nicipal seria o surgimento dos Conselhos 
Energéticos Municipais, que poderiam auxi-
liar na elaboração do PDEM. No âmbito esta-
dual, havia o Conselho Estadual de Energia39, 
que foi descontinuado.

A Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam) criou, em 2019, o Fórum Permanente 
de Energia (FPE), coordenado pelo CDEAM/
Ufam, com o objetivo de estabelecer parce-
rias e propor políticas para o desenvolvimen-
to do setor energético do Amazonas. O FPE 
vem construindo um importante espaço de 
discussão da política energética do Estado, 
tendo auxiliado a Semep/Sedecti na elabo-
ração da recém-aprovada Lei nº 5.350/2020, 
que dispõe sobre a Política Estadual de In-
centivo ao Aproveitamento de Fontes Reno-
váveis de Energia e Eficiência Energética. 

37 INEDES (2021)
38 INEDES (2021)
39 Criado pelo Decreto nº 32.968/2012. 
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Essa Lei estadual foca na criação de ins-
trumentos para execução de uma política de 
eficiência energética e de incentivo ao inves-
timento e usos de fontes renováveis no Ama-
zonas. Ela prevê, por exemplo, a criação de 
um Fundo de Desenvolvimento Energético. 
Em entrevista, integrantes da Semep/Sedecti 
afirmam que a implantação dessa legislação 
contribui para a segurança jurídica ao incen-
tivar que empresas a desenvolver tecnologias 
para frente ao que é exigido pelo contexto 
amazônico..

A Lei nº 5.350/2020 também evidencia 
a necessidade da política energética a ser 
construída de forma ampla, articulando os 
investimentos em eficiência energética e de 
incentivo aos sistemas energéticos de reno-
váveis ao fortalecimento da produção e das 
políticas sociais.  De acordo com as entrevis-
tas, o grande objetivo desse arcabouço legal é 
efetivar uma transição energética no Estado. 

No mais, é preciso o estímulo aos municípios 
para compor espaços e ações que articulem a 
política energética. Um dos caminhos possíveis 
é por intermédio da eficiência energética, que 
pode auxiliar o espraiamento da importância 
do planejamento energético. O envolvimento 
do poder público em projetos e políticas energé-
ticas pode se conformar em uma boa prática ca-
paz de sinalizar, tanto ao poder público quanto 
o privado, que o investimento em energia é um 
horizonte interessante a ser percorrido.

Os desafios e a importância  
da inclusão energética das  
comunidades remotas

O acesso à energia na região amazônica vai 
além da dimensão tecnológica. Ela é referente 
às narrativas que permeiam as políticas públi-
cas que enxergam o acesso como um fim em 
si, e não como um vetor de desenvolvimento, 
que não cumpre seu papel40 se não possibili-
tar o atendimento às necessidades básicas que 
garantam o exercício de cidadania. 

Os chamados excluídos do setor de energia 
representam 3,9% da população do Amazo-

40 MATIELLLO et al (2018)

nas41. Essas regiões não conectadas ao sistema 
convencional de energia têm pouca visibilida-
de para o poder público, além de, em alguns 
casos, estarem em locais de difícil acesso. São 
comunidades dependentes da energia gerada 
por pequenos sistemas a diesel.

Mesmo os Sisol apresentam lacunas terri-
toriais, concentrando o atendimento às de-
mandas urbanas dos centros não integrados 
ao SIN. O quadro institucional e normativo 
para o atendimento de áreas rurais dos Si-
sol é ineficiente. Questões como: as tarifas 
que esses consumidores pagam (que estão 
acima das tarifas das concessionárias e não 
refletem o consumo real pela inexistência de 
medidas de mensuração42) e o framework do 
setor (que não considera muito as dinâmicas 
especificas para estes territórios43) demons-
tram a ausência de um planejamento especí-
fico para os territórios. 

O acesso à energia no meio rural, que ne-
cessita de ações que contemplem suas especi-
ficidades44, é diretamente afetado. A chegada 
das usinas a diesel ocorreu por causa da baixa 
necessidade de manutenção e por ter custos 
menores ao fornecimento por via convencio-
nal. O uso do diesel (alternativa com a qual as 
comunidades possuem mais familiaridade) é, 
em muitos casos, uma das únicas possibilida-
des45 para garantir o fornecimento de energia.

No entanto, a aquisição do diesel, além de 
um impacto ambiental alto, também pesa no 
orçamento das comunidades. Por causa da 
limitação financeira, os geradores operam 
poucas horas, engessando atividades que po-
dem ser feitas durante o período noturno, 
como estudos e o lazer. O uso dos lampiões 
ainda afeta a saúde das pessoas por gerar 
muita fumaça.  

A almejada universalização do serviço de-
pende da combinação de ações efetivas de 
acesso à energia com políticas de estímulo. 
O fato de o diesel ser mais barato gera uma 
competição desigual com as fontes renová-
veis nas comunidades remotas. Por isso, esse 
tipo de investimento não pode ser baseado 
em critérios convencionais de análise de ren-

41 WWF (2021)
42 ELS; VIANNA; JÚNIOR (2012)
43 ELS; VIANNA; JÚNIOR (2012)
44 IICA (2011)
45 IEMA (2018)
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tabilidade46. A questão energética, nesse con-
texto amazônico, precisa fazer parte de uma 
visão integrada de desenvolvimento local, se-
gundo entrevistas com o CDEAM/ Ufam.  

Um ponto importante é a integração de 
toda a comunidade ao projeto desde o início. 
O entendimento da importância da iniciati-
va pelos moradores ajuda na gestão coletiva 
dos sistemas de energia renovável. É preciso, 
nesse caso, que as comunidades sejam se fami-
liarizem com as discussões sobre as energias 
renováveis e de como esses sistemas podem 
ajudar nas demandas locais. Entre o processo 
de escolha das tecnologias e o início das ope-
rações há o período de adaptação, em que os 
responsáveis pela instalação avaliam a susten-
tabilidade e funcionalidade dos sistemas para 
as comunidades. 

Os sistemas fotovoltaicos, por exemplo, 
exigem monitoramento constante. Os que 
são off-grid, dependentes de baterias, pos-
suem um tempo de funcionamento restrito, 
o que gera mais custo por causa das trocas 
mais constantes de baterias. Os desafios de 
logística para acesso aos territórios também 
aumentam os gastos com peças e serviços. 
Faz parte do planejamento dos projetos, por-
tanto, formar os próprios beneficiários para 
que compreendam eventuais problemas nos 
sistemas e consigam trocar as baterias dos 
equipamentos. Além da montagem de uma 
rede de profissionais que possa ser acionada 
com rapidez durante as eventualidades.  

Nas entrevistas, tanto os integrantes da 
WWF-Brasil quanto do Instituto Mamirauá 
apontam que o Brasil avançou no acesso a 
tecnologias de energia por renováveis. São 
processos que fizeram os preços caírem e, 
mesmo assim, o acesso ainda é difícil, espe-
cialmente para cooperativas e comunidades.

Se o fortalecimento da bioeconomia na 
Amazônia é um caminho importante a ser 
trilhado47, a questão energética mostra que 
é preciso, em muitos casos, resolver antes de 
mais nada as demandas mais básicas da po-
pulação. O que precisa ser feito por meio de 
políticas públicas que garantam o acesso e a 
democratização dos sistemas de geração de 

46 ANDRADE (2010)
47 WWF (2021)

energias por renováveis48. Uma visão trans-
versal e articulada entre estado, prefeituras 
e comunidades, a partir de políticas públicas 
nacionais, é a chave para a universalização 
da energia em áreas remotas da Amazônia.

48 IEMA (2018)
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A política de saneamento básico no Brasil 
agrega um conjunto de serviços relaciona-
dos ao abastecimento de água potável, esgo-
tamento sanitário, limpeza urbana, manejo 
de resíduos sólidos e drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas. Em razão das carac-
terísticas dos municípios abordados neste 
projeto, serão discutidos, apenas, os serviços 
de abastecimento de água potável, esgota-
mento sanitário e limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos. 

No setor, o principal programa lança-
do pelo poder público brasileiro antes da 
Constituição Federal de 1988 (CF de 1988) 
foi o Banco Nacional de Habitação, criado 
durante a ditadura militar para financiar 
políticas de habitação e saneamento bási-
co. Neste período, foi adotado um modelo 
estatal centralizado, em que o governo fe-
deral era responsável pela formulação da 
política e 44 companhias municipais, além 
de 27 estaduais, realizavam a oferta dose 
serviços no setor49.

49 ARRETCHE (2002)

SANEAMENTO 
BÁSICO

Após a CF de 1988, consolidou-se a inter-
pretação de que os municípios são os princi-
pais responsáveis pela oferta dos serviços de 
saneamento básico. Desde então, a governan-
ça do setor tornou-se complexa, pois os três 
níveis de governo podem desenvolver ações 
na oferta deste serviço, além das empresas 
concessionadas. O governo federal possui a 
Agência Nacional da Águas (ANA), responsá-
vel por regular o setor e a Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), que realiza projetos em 
municípios de até 50 mil habitantes.

Os governos estaduais, por um legado 
deixado pelo BNH, são responsáveis por re-
alizar cerca de 70% dos serviços de abasteci-
mento de água e esgoto dos municípios. As 
companhias estaduais são contratadas por 
concessões municipais50. Há outros modelos 
também comuns no Brasil, como a execução 
direta dos serviços pelos municípios, a con-
cessão dos serviços a empresas privadas e a 
criação de consórcios intermunicipais.

50 SANTOS et al (2020) 

DE ONDE PARTIMOS: AS 
DEMANDAS DE SANEAMENTO 
BÁSICO NOS TERRITÓRIOS

Construir e melhorar 
poços artesianos

Garantir o acesso à 
água de boa qualidade, 

encanada e potável

Desenvolver uma 
política de gestão 
de resíduos sólidos

IMPLANTAR UMA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fonte: Elaboração própria a partir da sistematização da 1º rodada de oficinas nos 
territórios-alvo para a construção participativa de ADTs, em novembro de 2019.
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No ano de 2020 foi aprovada a Lei 
14.026/2020, que impôs um novo marco 
regulatório para o saneamento básico no 
Brasil. A legislação tornou obrigatória a re-
alização de licitações para contratação de 
empresas públicas ou privadas interessadas 
em operar no setor. A ideia por traz dessa 
obrigatoriedade é facilitar a privatização dos 
serviços, ao obrigar que as companhias esta-
duais disputem licitações para realizá-los. Os 
grupos de pressão a favor do marco regula-
tório esperam que ocorra maior flexibilida-
de na privatização dos serviços, o que faria 
o interesse de empresas concessionárias au-
mentar, pois elas poderiam ganhar mais na 
cobrança pelos serviços, algo que também 
contribuiria para a expansão da oferta do sa-
neamento básico no país51. 

Contudo, há outro grupo de especialistas 
que alerta para o fato de que o novo marco 
pode, de fato, aumentar o interesse das em-
presas em operar nos municípios mais ricos 
e superavitários, mas diminuir o interesse em 
cidades pobres52. Os municípios amazonen-
ses, em especial, os que são foco de atuação 
deste projeto, tendem a estar no grupo dos 
municípios mais pobres e com menos recur-
sos para atrair investimentos empresariais.

51 PULHEZ (2020)  
52 PULHEZ (2020) 

A política de saneamento básico na 
região Norte e no Amazonas

A região Norte, berço da Amazônia, possui 
os índices mais baixos dos serviços de sanea-
mento no país, conforme aponta a Tabela 1. 
Neste levantamento, alguns dados são alar-
mantes, a exemplo da baixa oferta dos serviços 
de coleta e tratamento do esgoto, que agride o 
bioma amazônico53. Ainda mais grave é o qua-
dro de doenças que a falta de tratamento ade-
quado dos serviços de saneamento pode gerar. 
No ano de 2019, foram registrados 4.519 casos 
de internações por doenças de veiculação hí-
drica no Amazonas e 30 óbitos54.

Para detalhar a situação do estado e nos 
municípios de atuação do projeto, serão ana-
lisados três tipos de serviços: abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto e ges-
tão dos resíduos sólidos. 

53 TRATA BRASIL (2020) 
54 DATASUS (2019)

Tabela 1
Cobertura dos serviços de saneamento básico por domicílio
Regiões Atendimento 

com rede de 
água

Água potável 
não contabili-
zada ou perdida 
na distribuição

Atendimento 
com rede de 
esgoto

Esgoto 
tratado

Cobertura 
de coleta 
domiciliar

Municípios 
com coleta 
seletiva

Norte 57,1% 55% 10,5% 21,7% 83,6% 14,2%

Nordeste 74,2% 46% 28% 36% 86,1% 10%

Sudeste 91% 34% 79% 50% 96% 47%

Sul 90% 37% 45% 45% 91% 58%

Centro - 
Oeste

89% 35% 52% 53% 92% 28%

Brasil 83,6% 38% 53,2% 46,3% 86% 38%

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2018, elaboração própria. 
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Abastecimento de água

Os serviços de abastecimento de água são 
um conjunto de obras, ferramentas e ati-
vidades que visam levar água potável para 
consumo humano em domicílios, indústrias 
ou órgãos do poder público55.  Desde a CF de 
1988, há uma interpretação consolidada no 
Brasil de que os municípios são os responsá-
veis pela oferta desse serviço. 

Em detrimento da responsabilidade dos 
governos locais, o legado histórico deixado 
pelo BNH faz com que quase 70% dos muni-
cípios no Brasil realizem contratos de conces-
são com companhias estaduais de saneamen-
to para oferta dos serviços de abastecimento 
de água. Nesse modelo, muito comum até o 
ano de 2020, quando foi criado o novo Mar-
co do Saneamento, esperava-se que houvesse 
um subsidio financeiro cruzado dos governos 
estaduais, que equilibrasse as contas entre ci-
dades superavitárias e cidades menores. 

No Amazonas, a Companhia de Sanea-
mento do Estado do Amazonas (Cosama), 
empresa de economia mista criada em 1969, 
é o órgão responsável por captar, tratar e dis-
tribuir água para consumo humano no esta-
do. Entretanto, ao longo da década de 1990, 
houve uma transferência na gestão dos ser-
viços para prefeituras, de modo que, atual-
mente, a Cosama opera apenas em 14 muni-

55 BRASIL (2020) 

cípios, nenhum deles os de foco do projeto56. 

Nos dois modelos mais comuns – realiza-
dos em concessão com a Cosama ou ofertados 
diretamente pelos municípios – há ausência 
de infraestrutura básica para tratamento e 
abastecimento de água. Um relatório da ANA, 
elaborado em 2010, apontou que apenas 17 
municípios amazonenses apresentavam con-
dições satisfatórias na oferta de água57. Dentre 
os 62 municípios do estado, 44 são abastecidos 
exclusivamente por águas subterrâneas, 10 por 
mananciais e 8 por forma mista. As águas sub-
terrâneas são mais fáceis de serem exploradas, 
pois exigem baixos custos operacionais, porém 
demandam cuidado maior no tratamento.  

Especificamente nos municípios foco des-
te projeto, a captação e oferta dos serviços de 
abastecimento de água é feita diretamente pela 
administração pública municipal. Careiro, 
Humaitá e Manicoré haviam conseguido qua-
se universalizar, em 2010, o abastecimento de 
água para a população que vive nas zonas urba-
nas. Na zona rural, a taxa de acesso a água era 
baixa em 2010 e segue com padrões semelhan-
tes, conforme ilustrado pela Tabela 2.

Na zona urbana dos três municípios, a água 
distribuída, que não passa por nenhum tipo de 
tratamento, é obtida de fontes subterrâneas, por 
meio dos poços artesianos rasos. Essas infra-
estruturas passam por limpeza e manutenção 
uma vez a cada seis meses. A água é distribuída 

56 AMAZONAS (2017)
57 AMAZONAS (2017)

Tabela 2 
Abastecimento de água nos territórios-alvo (2010)

Rede  
Geral

Poço ou  
nascente na
propriedade

Água da Chuva  
Armazenada
em Cisterna

Outra forma de  
abastecimento

de água

Humaitá 97% 2% 0% 1%

Careiro 93% 1% 0% 6%

Manicoré 80% 15% 0% 5%

Humaitá 15% 19% 0% 66%

Careiro 11% 29% 0% 59%

Manicoré 6% 34% 0% 61%

Fonte: Infosanbas, s.d. Elaboração própria.

URBANO

RURAL
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por bombas alimentadas a energia elétrica, que 
demandam manutenção constante.

No município de Careiro, o órgão respon-
sável pelo abastecimento de água é o Depar-
tamento de Distribuição de Água do Careiro 
(Dediac). A Dediac possui cerca de 20 servi-
dores e é mantida com recursos oriundos da 
cobrança de tarifa pelo serviço da água – em 
julho de 2021 o valor único era de R$ 15,30. 
Atualmente, são 4 mil domicílios cadastra-
dos, todos na zona urbana, e apenas 50% pa-
gam tarifa corretamente.

Na zona rural, além da perfuração de po-
ços, também é comum a captação de água 
dos rios, sem tratamento algum. Um proje-
to recente da Funasa apoiou a instalação do 
filtro Salta-z em 14 comunidades rurais de 
Careiro para melhorar a qualidade da água. 
O filtro é de fácil operação, com estrutura 
simplificada, de fácil aplicação, instalação 
e apropriação58, que torna possível captar 
água para consumo diretamente dos rios e 
mananciais da região. 

Embora seja uma quantidade irrisória 
de comunidades contempladas, é uma ex-
periência que se destaca como um bom 
exemplo do que pode ser realizado para 
melhorar o acesso à água em comunidades 

58 SANTOS; CARVALHO (2018) 

rurais na Amazônia. Além disso, servido-
res do Careiro foram capacitados para fa-
zerem a manutenção dos equipamentos. A 
capacitação aumentou o interesse dos ges-
tores municipais em aplicar a experiência 
em outras comunidades.

Em Humaitá, o órgão responsável pelo 
abastecimento de água é a Companhia Hu-
maitaense de Águas e Saneamento Básico 
(Cohsab). A Cohsab possui 21 servidores e 
funciona sob o modelo de autarquia, finan-
ciada por recursos próprios obtidos com a 
tarifa cobrada aos consumidores do serviço 
de abastecimento de água. Até julho de 2021, 
o valor único da tarifa era de R$ 18,38. Dos 
aproximadamente 10 mil domicílios cadas-
trados, apenas 40% pagam a conta com re-
gularidade. Alguns estudos em locais especí-
ficos da cidade59 apontam que a qualidade da 
água distribuída em Humaitá está em desa-
cordo com regras nacionais60.

Na zona rural de Humaitá, a prefeitura 
não realiza projetos de apoio à oferta de água 
nas comunidades. No distrito de Realidade, 
apenas as ruas principais possuem domicí-
lios com encanamento. Nas demais, a tubu-
lação é externa e o abastecimento feito por 
poço artesiano. 

59 PINTO (2016)  
60 SANTOS et al (2019)

Infraestrutura 
de captação 
de água do 

Rio do Tupana, 
Comunidade 

Tupana
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Em Manicoré, o Sistema de Abastecimento 
de Água (Sisagua) é o departamento responsá-
vel pela gestão das águas. O Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 
2019 indica que a cobertura do abastecimento 
aumentou para 88,52% da população na zona 
urbana, sem estratégias de tratamento. Outras 
informações retiradas do SNIS apontam que o 
consumo de água em 2018 foi maior (385,71 l/
hab/dia) do que as médias, estadual (94.79 l/
hab/dia) e nacional (153.87 l/hab/dia). 

 Na zona rural, as estratégias de acesso a água 
são as mesmas dos outros dois municípios. Em 
consulta a lideranças comunitárias, foi pos-
sível notar que a principal forma de abasteci-
mento de água nas comunidades mais isoladas 
do município são os poços artesianos e a água é 
ofertada sem tratamento e sem qualidade para 
consumo, em algumas comunidades. A gestão 
municipal não oferece apoio às comunidades 
rurais na ampliação desse serviço. 

No território de Igapó-Açu, não há nenhum 
tipo de oferta de abastecimento de água pelo 
poder público. Como alternativa, os comuni-
tários adotam duas estratégias: captam água 
diretamente das margens do rio e a utilizam 
para banho e também recorrem a um poço 
artesiano instalado em uma escola, distante 
1,5 km da sede da comunidade. 

Em síntese, os desafios para garantir a 
distribuição de água com qualidade adequa-
da nos três municípios são semelhantes. De 
um lado, as zonas urbanas atingiram quase 
a universalidade na oferta do serviço. De ou-
tro, a água distribuída não passa por trata-
mento adequado. 

Nas comunidades rurais, é mais comum 
que sejam utilizados sistemas isolados, de cap-
tação em águas superficiais ou poços artesia-
nos. Na primeira possibilidade, o custo para 
consumir a água se eleva, em razão da necessi-
dade de utilizar combustíveis fósseis para ali-
mentar as bombas que levam as águas dos rios 
até os domicílios. Nos dois casos, permanece 
o desafio da ausência de tratamento da água.

Esgotamento sanitário

O esgoto sanitário é resultado das impure-

zas que a água incorpora após a realização de 
atividades domésticas e industriais. Um siste-
ma de esgotamento sanitário é o conjunto de 
infraestruturas, equipamentos e serviços cria-
dos para coletar e tratar o esgoto doméstico e 
industrial, de modo a evitar a proliferação de 
doenças e a poluição de corpos hídricos61. 

Nos grandes centros urbanos, o modelo de 
gestão e oferta dos serviços de esgotamento 
sanitário são semelhantes ao de abasteci-
mento de água, pois ambos são realizados 
pelas mesmas companhias estaduais62. No 
Amazonas, a Cosama também era responsá-
vel pelos serviços de coleta e tratamento do 
esgoto, mas transferiu essa responsabilidade 
para os governos municipais na década de 
1990. Entretanto, a oferta do serviço sempre 
foi deficitária no estado, em razão dos custos 
elevados para instalação do sistema. Por isso, 
quase 85% dos amazonenses não tinham 
acesso ao serviço em 201963. 

Nos municípios alvo desse projeto, os núme-
ros de cobertura dos serviços de esgotamento 
sanitário são piores do que a média do Amazo-
nas, conforme indica a Tabela 3. Nota-se que as 
proporções apresentadas para a rede geral de 
esgoto são quase inexistentes, porque, de fato, 
nenhum dos três municípios possui estrutura 
de coleta e tratamento de esgoto. Além disso, o 
setor das prefeituras que faz a gestão dos ser-
viços de abastecimento de água, a Dediac, em 
Careiro, a Cohsab, em Humaitá, e o Sisagua, em 
Manicoré, não possuem atenção voltada para 
os serviços de esgoto sanitário.

No Igapó-Açú, não há sistema de esgoto para 
toda a comunidade. Neste território, as con-
dições de infraestrutura para este serviço são 
muito precárias, pois grande parte dos comu-
nitários não possuem estrutura de banheiro 
adequada, nem nenhum tipo de tratamento do 
esgoto. Assim, acabam despejando os dejetos em 
uma lagoa próxima à comunidade.  Outro com-
plicador, é o fato de o território alagar por cerca 
de quatro meses durante o ano, no inverno. Essa 
situação aumenta os riscos de contaminação da 
água consumida, em razão do contato que ela 
pode ter com os dejetos dos domicílios. Nessa 
comunidade, é necessário pensar em soluções 
que prevejam a constância dos alagamentos. 

61  SNIS (2019) 
62 ARRETCHE (2002)
63 SNIS (2019) 
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Tabela 3
Esgotamento Sanitário nos territórios-alvo (2010)

Humaitá 7% 15% 49% 19% 3% 7% 2%

Careiro 9% 19% 45% 2% 9% 10% 5%

Manicoré 2% 16% 76% 3% 0% 1% 2%

Humaitá 1% 4% 58% 7% 1% 19% 10%

Careiro 0% 9% 71% 9% 6% 3% 2%

Manicoré 0% 1% 65% 7% 1% 13% 12%

Fonte: Infosanbas, s.d. Elaboração própria
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Nos territórios analisados, as ações volta-
das à melhoria ou ao tratamento dos serviços 
de esgotamento sanitário são realizadas por 
organizações da sociedade civil (OSC) ou pela 
Funasa. O poder público municipal, nos três 
casos, não reúne capacidades para desenvol-
ver projetos de melhoria dos serviços. 

Atualmente, a principal forma de desti-
nação do esgoto são as valas e as fossas ru-
dimentares, buracos abertos no solo onde 
os dejetos são jogados sem nenhum tipo de 
tratamento. A fossa rudimentar consiste em 
um buraco aberto no solo para onde são di-
recionados os dejetos. Este modelo não con-
ta com tratamento do efluente. Assim, o risco 
de contaminação do solo e do lençol freático 
é alto, o que pode gerar cerca de 50 infecções 
distintas aos seres humanos64.

As fossas sépticas, por sua vez, são tanques 
vedados e enterrados no subterrâneo, para 
depuração de compostos residuais domésti-
cos, que passam por tratamento adequado 
para não contaminar o solo ou a água. Parte 
desse tratamento envolve a utilização de fil-
tros anaeróbicos que depuram os efluentes. 
Atualmente, existem diferentes tipos de fos-
sas sépticas, todas são alternativas melhores 
do que as rudimentares para a saúde65. 

Ao analisar as características geográficas 
do território amazônico, é importante des-
tacar algumas dificuldades ao planejar siste-
mas de esgotamento sanitário. Nas áreas ur-
banas dos municípios é necessário construir 
um sistema completo, composto por coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de 
esgotos.  A rede pode ser um sistema público 
convencional ou sistema condominial. Em-
bora o segundo tipo seja menos custoso, am-
bos exigem altos investimentos66.

Nas comunidades rurais, especialmente 
aquelas mais distantes dos centros urbanos 
ou de difícil acesso, o ideal é criar sistemas 
isolados de esgotamento, que permita às 
comunidades certa autonomia na gestão, 
na manutenção e nos pequenos reparos 
dos sistemas. 

64 BRASIL (2020B)
65 BRASIL (2020B)
66 BRASIL (2019) 

Coleta de lixo e a gestão integrada de 
resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos são “um conjunto he-
terogêneo de materiais, substâncias, objetos 
ou bens descartados resultantes das ativida-
des humanas em sociedade”67. Seu descarte 
exige soluções técnicas ou economicamen-
te viáveis a depender da melhor tecnologia 
disponível68. A gestão integrada de resíduos 
sólidos, por sua vez, pode ser definida como 
“um conjunto de ações voltadas para a bus-
ca de soluções para os resíduos sólidos, de 
forma a considerar as dimensões política, 

67 BRASIL (2019) 
68 BRASIL (2019)
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econômica, ambiental, cultural e social, 
com controle social e sob a premissa do de-
senvolvimento sustentável69.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) prevê esforços para a não geração, 
redução e reutilização dos resíduos, além da 
criação de soluções integradas para coleta 
seletiva, reciclagem, compostagem e desti-
nação final de materiais reciclados. A adoção 
desses princípios tende a diminuir os índices 
de poluição e contaminação do meio am-
biente. A PNRS também defende a ideia de 
logística reversa, em que o setor empresarial 
passa a ser o responsável pela coleta e resti-

69 BRASIL (2019)

tuição dos resíduos sólidos gerados em suas 
linhas de produção70.

A oferta dos serviços da coleta de lixo e ges-
tão dos resíduos sólidos é responsabilidade dos 
municípios. No Brasil, 192 milhões de pessoas 
possuem acesso a serviços de coleta de lixo71. A 
região Sudeste é a que apresenta maior cober-
tura, de 96,2%, e a região Norte a menor, com 
84,4%.  O mesmo painel indica que atualmente 
o país conta com 31,5 mil catadores envolvidos 
nos serviços de gestão dos resíduos sólidos. 

No Amazonas, a cobertura dos serviços de 
coleta de resíduos sólidos na zona urbana, em 
2019, era de 97,3%, o que aponta um panora-
ma satisfatório, inclusive no interior. Quanto 
à disposição final dos resíduos, a situação é 
mais complexa, pois 56 dos 62 municípios do 
estado depositavam esse material em lixões a 
céu aberto, três municípios possuíam aterro 
controlado e apenas Manaus tinha um aterro 
licenciado pelo Instituto de Proteção Ambien-
tal do Amazonas (Ipaam). É um cenário que 
aponta a necessidade de realizar uma transi-
ção dos lixões a céu aberto para aterro contro-
lado no curto prazo e para aterro sanitário no 
médio e longo prazo72. 

O mais recente Plano Estadual de Resídu-
os Sólidos do Amazonas (PERS-AM), elabora-
do em 2015 pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema) apresenta um diagnóstico 
importante sobre o segmento. Em linhas 
gerais, as principais carências apresentadas 
pelo diagnóstico são: persistência do des-
carte de resíduos em lixeiras e vazadouros; 
baixa cobertura dos serviços de coleta de re-
síduos nas zonas rurais; baixa taxa de reúso 
e reciclagem dos materiais coletados; pouco 
apoio municipal e estadual a grupos organi-
zados de materiais recicláveis; baixo núme-
ro de profissionais capacitados e integrados 
aos sistemas municipais de limpeza urbana 
e manejo de resíduos; falta de consolidação 
sistemática de informações sobre a oferta 
desse serviços nos municípios.

Ao analisar especificamente os municí-
pios de atuação do projeto, a situação é seme-
lhante ao quadro desenhado para o estado, 
conforme ilustrado na Tabela 4.

70 BRASIL (2019B) 
71 SNIS (2019)
72 AMAZONAS (2015)
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No município de Careiro, a Secretaria Mu-
nicipal de Obras é o órgão responsável pela 
gestão e operacionalização do serviço de co-
leta de lixo. A prefeitura possui cerca de 46 
trabalhadores destinados a operar a coleta 
na zona urbana e em algumas comunidades 
rurais da cidade, além de quatro caminhões 
para carregar os resíduos. 

Na zona urbana, os relatos são de que o 
serviço é realizado diariamente. Na zona 
rural, a coleta é semanal em determinadas 
comunidades e em outras não é feita. Alguns 
territórios não possuem acesso por terra. As-
sim, os comunitários levam os resíduos até 
um ramal próximo, para serem coletados 
pela prefeitura. Nas comunidades que não 
recebem nenhum tipo de coleta, é comum o 
lixo ser queimado ou enterrado. 

A disposição final dos resíduos no muni-
cípio, até 2020, era realizada em um lixão a 
céu aberto que estava a 7 km de distância da 
área urbana. O terreno era próximo de um 
corpo hídrico, não era cercado e nem pos-
suía guarita de segurança73. Recentemente, 
a prefeitura desativou o antigo lixão para 
abrir um novo.  No novo terreno, há um es-
forço da prefeitura, em uma ação conjunta 

73 AMAZONAS (2015) 

Tabela 4: 
Destinação do Lixo nos territórios-alvo (2010)

Coletado
 por 

Serviço 
de 

Limpeza
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do 
Na

 Proprie-
dade

Coletado
 em  

Caçamba
 de 

Serviço de 
Limpeza

Jogado 
em terre-

no 
Baldio ou 

Logradou-
ro

Enterra-
do na 

Proprie-
dade

Jogado 
em rio, 

Lago ou
 Mar

Outro 
destino

Humaitá 65% 6% 29% 0% 0% 0% 0%

Careiro 63% 1% 35% 0% 0% 0% 0%

Manicoré 76% 9% 13% 1% 1% 0% 0%

Humaitá 7% 78% 3% 4% 4% 1% 3%

Careiro 6% 83% 6% 1% 3% 1% 0%

Manicoré 17% 69% 0% 4% 4% 1% 5%

Fonte: Infosanbas, s.d. Elaboração própria. 

entre a Secretaria de Obras e a Secretaria 
de Meio Ambiente, para regularizar a nova 
área no Ipaam. A gestão municipal criou um 
departamento dentro da pasta de Meio Am-
biente para apoiar a associação de catadores 
de materiais recicláveis da cidade. A inciativa 
engloba um funcionário e dois caminhões.  

Em Humaitá, o órgão responsável pela 
gestão e operacionalização dos serviços de 
coleta de resíduos sólidos é a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura. O município pos-
sui cerca de 115 trabalhadores e 5 caminhões 
no setor. Na zona urbana, dados do SNIS de 
2019 indicam uma cobertura dos serviços 
de coleta de lixo de 99,77%. Na zona rural, o 
cenário não se alterou de maneira estrutu-
ral desde o Censo mais recente. Não há uma 
política de coleta nas comunidades rurais 
do município. No Distrito de Realidade, há 
uma pequena carreta que recolhe parte dos 
resíduos para descartar toda a carga em um 
pequeno lixão no território. 

A disposição final dos resíduos da zona ur-
bana de Humaitá é feita em um lixão a céu 
aberto, a cerca de 8km do centro da cidade. O 
terreno não possui guarita de controle, cer-
ca ou muro de proteção, o que torna fácil o 
acesso de pessoas e animais. No local, além 
dos resíduos coletados pelo município, par-

URBANO

RURAL
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ticulares também despejam materiais. Valas 
são abertas na área na tentativa de diminuir 
o volume de lixo sobre o terreno. Como o 
lixão está a 3,1 km do aeródromo do muni-
cípio, existe ainda o risco de colisões entre 
aeronaves e as aves que sobrevoam o local74. 

Como tentativa de solucionar parte dos 
problemas, a atual gestão do município tentou 
mudar o lixão de lugar. A iniciativa, entretan-
to, foi vetada. Atualmente, a prefeitura procura 
um terreno mais adequado para instalar o li-
xão, em que os riscos de contaminação do solo 
sejam menores. 

Sobre as iniciativas de reciclagem, as en-
trevistas com os representantes da Secre-
taria de Infraestrutura indicam que não há 
nenhum caso consolidado de associação de 
catadores ou programa da prefeitura para 
incentivar a coleta seletiva ou o reaproveita-
mento de qualquer tipo de material. Amostra 
disso, é o indicador de quantidade de massa 
de resíduos sólidos recuperados por meio de 
reciclagem na cidade, que alcança o número 
de 1,16kg/habitante/ano, valor muito infe-
rior à média do Amazonas, de 5,39 kg/hab/
ano e a média nacional, de 7.61kg/hab/ano. 

74 AMAZONAS (2015)

Em Manicoré, o serviço de coleta do lixo foi 
terceirizado para uma empresa privada em 
2021. Essa licitação foi organizada e gerencia-
da diretamente pelo prefeito. A empresa possui 
dois caminhões e cerca de 14 funcionários para 
realizar a coleta do lixo. Além disso, a prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de Infraestrutura, 
continua responsável pela coleta de entulho.

No SNIS de 2019, a coleta de lixo na cidade é 
apontada como universalizada. Na zona rural, 
não há nenhuma iniciativa da prefeitura na 
gestão dos resíduos. Os modos mais comuns 
de descarte do lixo são despejá-lo a céu aberto, 
enterrá-lo ou queimá-lo. Excepcionalmente 
no distrito de Democracia, há uma iniciativa 
dos comunitários de vender os materiais reci-
cláveis para catadores que vão até o local reti-
rar esse material para complementar a renda. 

Manicoré também dispõe os resíduos em 
um lixão a céu aberto, localizado a cerca de 4 
km da área urbana, em um terreno de proprie-
dade da prefeitura. A área do lixão não possui 
cerca ou muro. Os resíduos são dispostos sem 
segregação e não são descarregados de forma 
ordenada. O local está a 4,3 km do aeródromo 
do município e existe risco de colisões entre 
aeronaves e aves que sobrevoam o lixão75. 

75 AMAZONAS (2015)
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Embora a prefeitura não tenha nenhuma 
estratégia sistemática para apoiar iniciativas 
de coleta seletiva, o município possui a Asso-
ciação de Catadores de Materiais Recicláveis 
Solidária de Manicoré. Em 2018, a iniciativa 
abrigava 25 associados, nenhum maquinário 
e não tinha espaço adequado para armaze-
nar o material coletado. A associação sofre 
para conseguir comercializar o material co-
letado, em razão das dificuldades de acesso 
a Manaus e pelo fato de precisar transpor 
algumas distâncias de barco76. Contudo, os 
números mostram resultados interessantes 
sobre a reciclagem em Manicoré. Segundo 
dados de SNIS de 2019, o valor da massa de 
lixo recuperada por meio de reciclagem che-
gou a 15,21 kg/hab/ano, média maior do que 
a estadual e a nacional.

76 OLIVEIRA; MEDEIROS (2019)

Em relação ao território de Igapó-Açú, a 
comunidade não é atendida atendido pelos 
governos municipais ao seu redor. Como so-
lução, os comunitários, em parceria com a 
Sema e com o Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (Dnit), fizeram 
um acordo com a empresa terceirizada que 
atua na manutenção e terraplanagem da BR-
319. Assim, a empresa realiza a coleta de lixo 
na comunidade quinzenalmente e despeja 
os resíduos no lixão de Careiro. Além disso, 
é uma prática comum entre os comunitários 
a venda de materiais recicláveis como alumí-
nio e plástico, com o objetivo de complemen-
tar a renda das famílias.
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A  Lei nº 13.116/2015 estabelece que a “re-
gulamentação e a fiscalização de aspectos 
técnicos das redes e dos serviços de telecomu-
nicações é competência exclusiva da União”. 
O governo federal, por lei, pode explorar os 
serviços de forma direta ou mediante auto-
rização, concessão e permissão.  O papel da 
União, nesse caso, é estimular e regular a ex-
pansão de redes e serviços, incluindo acesso, 
qualidade e tarifas com preços razoáveis, 
por meio do Ministério das Comunicações 
(MCOM) e da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel)77. Apesar de não pode-
rem editar leis sobre redes e serviços de tele-
comunicações, estados e municípios podem 
atuar, a partir das diretrizes federais, em 
estratégias para o avanço da conectividade 
digital em seus territórios.

As demandas de conectividade coletadas 
entre os comunitários, nos territórios-alvo 
da ADT, estão direcionadas à implementação 
de infraestruturas para acesso à internet em 

77 BRASIL (1997)

CONECTIVIDADE 
DIGITAL

áreas rurais e de projetos para a inclusão di-
gital. As áreas urbanas também demandam 
aprimoramento das redes de conexão, dada a 
frequente instabilidade do acesso. Optamos 
por apresentar as demandas por telefones 
rurais e orelhões para manter a rastreabili-
dade de todas as demandas coletadas, porém, 
este diagnóstico se debruçará sobre a análise 
dos desafios e das oportunidades para o aces-
so à conectividade digital.

O território, a renda e a escolarização 
no acesso à internet 

De 2017 para 2018, o número de domi-
cílios que utiliza internet no Brasil subiu 
de 74,9% para 79,1%78, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad-
2018), ainda assim, o “Brasil está longe de 
ser um país digital”. A expansão do acesso à 

78 IBGE (2020)
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internet é marcada por desigualdades de na-
turezas individuais e territoriais, que impac-
tam a inserção das pessoas em circuitos pro-
dutivos79, mas, além disso, afetam o alcance a 
todas as demais políticas públicas e a partici-
pação nos espaços sociopolíticos. 

 Três fatores importam para análise des-
sas desigualdades: o território, a renda e a 
escolarização. O território importa porque 
o local onde a pessoa mora pode oferecer 
oportunidades diferentes para inserção ao 
mundo digital. Entre as grandes regiões do 
Brasil, nas mais ricas, o principal motivo da 
não-inserção está relacionado às escolhas 
dos indivíduos. Nas regiões com menor de-
senvolvimento socioeconômico, sobretudo 
Norte e Nordeste, os desafios são a incapaci-
dade de pagamento ou a carência de oferta80.  

A desigualdade de acesso à internet entre 
áreas urbanas e rurais do pais é maior na re-
gião Norte. Em 2018, 83% dos domicílios pos-
suíam acesso na área urbana e 33% na área 
rural. Outro agravante da região é a qualidade 
da transmissão de dados. Apenas 3% dos do-
micílios possuem acesso com velocidade de 
conexão acima dos 10 Megabits por segun-
do81. A maior parte dos domicílios utiliza ban-
da larga móvel (3G e 4G). Os estados da Região 
Norte apresentam maiores percentuais de 
pessoas que não utilizaram a internet pela 
ausência da oferta do serviço. O percentual de 

79 ARRETCHE (2019)
80 ARRETCHE (2019)
81  TCU (2019) 

19,3% do Amazonas foi o segundo maior entre 
todos os estados do Brasil (Gráfico 1).

Um segundo fator que afeta a desigualdade 
no acesso ao mundo digital é a renda82. Segun-
do a Pnad 2018, o rendimento real médio per 
capita dos domicílios brasileiros em que havia 
utilização da internet foi aproximadamente o 
dobro dos que não utilizavam83.  No Amazonas, 
os altos custos tanto do serviço de acesso à inter-
net quanto dos equipamentos eletrônicos são os 
principais motivos para o não aceso à internet, 
seguido de serviço indisponível. Do total de do-
micílios amazonenses, 70,5% não possuíam mi-
crocomputadores. Em todos domicílios havia 
celular84, principal meio de acesso no estado e 
no Brasil (Gráfico 2).

A escolarização é o terceiro fator que afeta 
o acesso à internet85. Em 2018, a Pnad apon-
tou que “97,4% das pessoas com nível supe-
rior e 98,3% com nível superior incompleto 
acessavam à internet; enquanto apenas 12,1% 
das pessoas sem instrução acessavam essa 
rede [...] Quanto maior a escolaridade, maior 
o acesso à internet”86 e maior o percentual de 
pessoas com posse de celular. No Amazonas, 
93,5% das pessoas com ensino superior aces-
savam a internet, enquanto apenas 35,6% das 
pessoas sem instrução e ensino fundamental 
incompleto realizaram acesso87 (Gráfico 3). 

82 ARRETCHE (2019)
83 IBGE (2020)
84 PNAD (2018)
85 ARRETCHE (2019)
86 AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS (2020)
87 IBGE (2020)

Gráfico 1
Percentual de pessoas, na população de 10 anos ou mais de idade, que 
não acessaram internet porque o serviço não estava disponível nos 
locais que costumavam frequentar, por unidade da federação - 2018
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Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do Pnad 2018
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O acesso à escolarização é capaz de in-
fluenciar o desenvolvimento de habilidades 
para a cidadania digital, por exemplo: cons-
tatação de fake news88, compreensão de ins-
trumentos de transparência pública e parti-
cipação social qualificada.

A descoordenação entre os 
programas federais

Um dos principais motivos para os desa-
fios de acesso à internet da Região Norte é a 
própria ausência de infraestruturas robustas, 
tanto de backbone quanto de backhaul. A dis-
ponibilidade de banda larga fixa em municí-
pios com backhaul de fibra óptica é superior a 
dos locais em que não há a rede. 

“Pode se definir backbone como o 
núcleo da rede de telecomunicações 
que interconecta várias partes de 
outras redes possibilitando a troca de 
informações. Por backhaul consideram-
se as ramificações das redes de 
telecomunicações que conectam as 
redes locais (redes de acesso) ao núcleo 
da rede (backbone). A rede de acesso, 
também conhecida como última milha, 
é a infraestrutura da rede que conecta 
os usuários finais, por exemplo, os fios 
de cobre, as Estações Rádio Base (ERBs) 
da telefonia celular ou mesmo redes de 
acesso de fibra óptica (TCU, 2019)”.

88 SANTOS; ALMEIDA (2020)

Gráfico 2
Percentual de pessoas,  
na população de 10 anos ou 
mais de idade, que não aces-
saram internet no Amazonas, 
por motivo declarado - 2018

Fonte: Elaboração própria com base nos 
resultados do Pnad 2018
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Gráfico 3
Percentual de pessoas que utilizaram a internet no Amazonas,  
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de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução - 2018
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A falta da infraestrutura encarece o servi-
ço, além de deixá-lo inacessível. O uso de in-
ternet por telefonia móvel passar a ser única 
opção. Entre os municípios que não contam 
com infraestrutura de backhaul de fibra óti-
ca, 53% estão nas regiões Norte e Nordeste. 
No Amazonas, apenas 37,1% dos municípios 
estão equipados89. 

O estado conta com apenas quatro ba-
ckbones de fibra: linhão que liga Manaus à 
Boa Vista; linhão do Tucuruí, que liga Tu-
curuí, no Pará, a Manaus; linhão que liga 
Manaus a Coari, no Amazonas; linhão da 
BR-319, que liga Porto Velho, em Rondônia, 
à Manaus. Este último é administrado pela 
operadora Claro e deveria atender os terri-
tórios-alvo do Projeto.

Nos últimos anos, o governo federal apre-
sentou dois programas de expansão das infra-
estruturas de conectividade na região Norte: 
o Programa Amazônia Conectada (PAC) e o 
Programa Norte Conectado. Porém, são ini-
ciativas marcadas pela descoordenação entre 
os órgãos federais envolvidos nos processos 
de planejamento e implementação.

Programa Amazônia Conectada

O PAC90 foi instituído em 2015, no âmbi-
to do Programa Nacional de Banda Larga 
(PNBL) e, em tese, é uma parceria entre os 
Ministérios da Defesa, MCOM e da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI). Na prática, 
possui uma atuação mais forte do Exército. 
O PAC visa à implantação de backbone de fi-
bra óptica nos leitos dos rios da bacia Ama-
zônica que cruzam o estado do Amazonas: 
Solimões, Negro, Purus, Juruá e Madeira. O 
planejamento previa o lançamento de 7,8 km 
de cabos nas cinco infovias91.

Ao auditar o PAC, em 2019, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) apontou que o pla-
nejamento da instalação da rede ignorou as 
especificidades de cada rio. O programa par-

89 ANATEL (2019)
90 G1 (2020). O Programa Amazônia Conectada surgiu a partir do 
projeto de tese de doutorado do professor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), Guilherme 
Morais. Em 2010, o pesquisador apresentou o projeto em um 
seminário do Exército, que resolveu executar a proposta. 
91 TCU (2019)

tiu de uma experiência piloto no Rio Negro. 
A replicação em outros rios, como no Soli-
mões, não foi bem-sucedida92. O TCU cons-
tatou problemas de governança associados à 
descontinuidade do PAC em 2017: ausência 
de planos e objetivos de expansão; escassez 
de recursos para implementação, operação 
e manutenção das infraestruturas; falta de 
coordenação entre os atores federais respon-
sáveis e com atores parceiros.93

No Amazonas, o PAC lançou apenas 850 
km de cabos subfluviais, interligando os 
municípios de Manaus, Manacapuru, Co-
ari, Tefé, Novo Airão e Iranduba, 10% do 
que foram planejados. O Programa foi re-
ativado em 2020 e, em 2021, o Governo do 
Amazonas institucionalizou parceria com 
o Exército e a Empresa de Processamento 
de Dados do Amazonas (Prodam), através 
da Secretaria de Estado de Administração e 
Gestão (Sead), para fortalecer o PAC. A pro-
posta é a criação de 7 mil km de rede de óp-
tica subfluvial no Amazonas.94 Nessa nova 
fase, contemplou equipamentos de saúde 
do município de Barcelos.

Uma última crítica ao Programa é que 
a implantação do backbone é insuficiente 
para promover inclusão digital, pois o PAC 
não prevê a disponibilidade de redes de 
acesso, infraestrutura que conecta os usuá-
rios finais à rede.  A garantia da distribuição 
para o usuário final é importante para ana-
lisar o contexto de conectividade dos terri-
tório-alvo da ADT. 

O linhão da BR-319, concessionado para a 
Claro, passa pelo Distrito de Realidade, em 
Humaitá; pelas comunidades do Território 
Igapó-Açu e pelo município de Careiro. Além 
disso, Manicoré se conecta à BR-319 pela AM-
364, que poderia ser canal para ramificação 
da conexão do Linhão da Claro ao município. 
No entanto, os territórios não são atendidos.

Um representante da área de operacionali-
zação de serviços da Claro na região da BR-319 
indicou, por meio de entrevista, que a opera-
dora enfrenta dois desafios para ofertar servi-
ços de telecomunicação ao longo da rodovia: a 
ausência de infraestrutura de energia e as con-

92 TCU (2019)
93 TCU (2019)
94 G1 (2021)
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dições ruins de trafegabilidade da BR-319. Em 
entrevista, um provedor local de Manicoré 
disse que tentou o diálogo com a Claro para 
o acesso ao Linhão, mas não obteve sucesso. 
Ele apresentou uma proposta para driblar o 
problema de acesso à energia. Poderia ser im-
plantada uma subestação com estrutura de 
usina solar na região, que faria decomposição 
e recomposição do sinal para ramificação da 
BR-319 à Manicoré. Os custos de manutenção 
seriam pagos pelo provedor local. Segundo 
ele, a Claro não aceitou a proposta.

De acordo com professor do Instituto de 
Computação (Icomp) da Universidade Fede-
ral do Amazonas (Ufam), as dificuldades de 
relacionamento da Claro com provedores 
locais passam pelo desafio da regulação dos 
serviços de telecomunicação no Brasil. As 
operadoras apontam que o custo de investi-
mento alto não compensa o retorno finan-
ceiro, em algumas regiões, sobretudo Norte. 
No caso da Claro, que alcança um bom re-
torno atendendo Manaus, a relação custo/
benefício econômico seria menor ao longo 
da rodovia, dada a baixa densidade demo-
gráfica. O professor assinala que as operado-
ras devem ter responsabilidade social pelos 
serviços que entregam por concessão. Para 
os territórios-alvo do Projeto, é necessário 
avançar em um modelo de negócio entre a 
Claro e os provedores locais.

Programa Norte Conectado

Em 2020, o governo federal criou o Progra-
ma Norte Conectado, composto pelo Progra-
ma Governo Eletrônico - Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão (GESAC) e pelo Programa 
Amazônia Integrada e Sustentável (Pais). No 
ato de criação, a responsabilidade pelo Norte 
Conectado foi destinada ao extinto MCTIC 
mas, com a restruturação da pasta, o MCOM 
passou a ser responsável pelo Programa95.

Assim como o PAC, o Pais busca implantar 
backbones de fibra óptica em rios amazôni-
cos: Negro, Solimões, Madeira, Purus, Juruá 
e Rio Branco. Uma cobertura de aproxima-
damente 10 mil km, interligando 59 municí-
pios, sendo 45 do Amazonas.96 Os territórios-
-alvo do Projeto, Manicoré e Humaitá, serão 
contemplados na Fase 3 do Pais, infovia nº5 
do Rio Madeira. Em entrevista, represen-
tantes da Secretaria Executiva de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Secti), vinculada à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Amazonas (Sedecti), indicou que o pla-
nejamento do Pais avalia a possibilidade de 
o cabo passar pela BR-319, devido às caracte-
rísticas naturais do Rio Madeira.

95 MCTIC (2020)
96 MCTIC (2020)
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Segundo o documento de orientação do 
Norte Conectado, de 2020, o Pais pretende 
absorver e integrar a infraestrutura do PAC.97 
No entanto, ainda não está claro esse proces-
so de incorporação. O documento menciona 
que toda operação e manutenção da infraes-
trutura do Amazônia Conectada será realiza-
da pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP), instituição responsável pela implan-
tação e, inicialmente, operacionalização da 
infraestrutura do Pais. Contudo, o Exército 
fechou uma parceria com a Prodam, em 2021. 
Representante do Icomp/Ufam, da Secti e da 
Comissão de direito digital, startups e Inova-
ção da OAB-AM apontam que é fundamental a 
integração entre os programas federais.

Os responsáveis pelo Pais procurou res-
ponder às críticas que o TCU fez ao PAC. A 
proposta é que o processo de governança do 
programa seja realizado pela Câmara Temáti-
ca da Amazônia, formada por representantes 
dos órgãos que compõem o Programa Inter-
ministerial Rede Nacional de Ensino e Pesqui-
sa (PRO-RNP), coordenado pelo MCOM, re-
presentantes do Senado Federal, Anatel e das 
Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Secti) dos Estados.98 A implantação da infra-
estrutura, a operação e manutenção serão res-
ponsabilidade da RNP, enquanto são realiza-

97 MCTIC (2020)
98 MCTIC (2020)

das as ações técnicas e administrativas. Após 
isso, será realizado um processo de seleção de 
operadora privada. O planejamento é que “em 
cada cidade atendida pela rede de backbone, 
haverá disponibilidade em atacado de acesso 
a redes de alta capacidade de transporte para 
provedores regionais e empresas de teleco-
municações responsáveis pelo atendimento 
ao mercado”99.

Para o professor do Icomp/Ufam, o Pais 
pode enfrentar o mesmo desafio de financia-
mento do PAC porque o problema de finan-
ciamento de programas de telecomunicação 
passa pela ausência de uma origem comum 
de recursos. As ações são difusas porque as 
origens dos recursos são difusas. Como alter-
nativa, o pesquisador aponta que o governo 
federal deveria criar um fundo para unificar 
os recursos das diversas estratégias de conec-
tividade do país, além de montar uma agên-
cia gerenciadora de toda a verba. 

Uma alternativa é estruturar o Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomu-
nicações (Fust) com respectiva agência, para 
desempenhar o papel de guarda-chuva do 
financiamento da conectividade no Brasil,  
incluindo implantação de infraestruturas, 
estímulos a pequenos provedores, progra-

99 MCTIC (2020)
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mas de inclusão digital, redução de impostos 
sobre os serviços e equipamentos e subsídios 
para populações vulneráveis ou residentes 
em áreas remotas. Atualmente, os recursos 
do Fust estão contingenciados100.

Inclusão digital nas áreas rurais 

Nos territórios-alvo da ADT, território, 
renda e escolarização também são importan-
tes para explicar as disparidades de acesso. A 
conexão oscila com frequência nas sedes dos 
municípios, porém, comunidades rurais são 
as mais afetadas pela não oferta do serviço ou 
pelos valores não compatíveis com a renda 
local. Além disso, as áreas também não dis-
põem, no geral, de acesso à energia necessá-
ria para manter a conectividade. 

Careiro possui cerca de cinco provedores 
de internet na sede do município. Claro, Oi e 
Vivo fornecem internet móvel e duas empresas 
menores fornecem banda larga fixa. Nas cinco 
comunidades nas quais o Projeto fez articula-
ções, há uma única empresa que oferece o ser-
viço via rádio, em alguns domicílios, devido ao 
preço elevado da internet para área rural.

100 AGÊNCIA SENADO (2020)

No Território Igapó-Açu, a comunida-
de São Sebastião de Igapó-Açu possui seis 
pontos de internet particulares, um ponto 
de acesso público, implementado pelo Pro-
grama Gesac. As comunidades Tupana, Rio 
Novo e Antônio da Farinha possuem, cada 
uma, um ponto de acesso particular loca-
lizados em pousadas ou comércio, onde os 
proprietários cobram um valor para acesso. 
Jacaretinga possui dois pontos particulares 
de internet.

Em Manicoré, dois provedores locais for-
necem internet banda larga fixa. Claro, Oi e 
Vivo fornecem banda larga móvel. Das 32 co-
munidades que o Projeto fez articulação no 
município, os comunitários só conseguem 
ter acesso à internet em 11 delas, sendo que, 
em duas destas os comunitários precisam 
se deslocar a uma comunidade vizinha. Em 
apenas cinco há pontos comunitários de co-
nexão. No geral, provedores locais que ofer-
tam o serviço em áreas rurais, utilizam a tec-
nologia via rádio.

No Distrito de Realidade, em Humaitá, há 
um número maior de domicílios com acesso 
à internet. O maior desafio para conexão no 
Distrito é a instabilidade de energia. Há quedas 
de energia frequentes que, consequentemente, 
afetam o acesso de qualidade à internet. Não há 
nem um ponto de acesso público no território.

Além das barreiras de oferta de infraes-
trutura e do preço de acesso, outro desafio 
comum a todos os territórios é a demanda 
por projetos de letramento digital e compra 
de microcomputadores e, em algumas situa-
ções, celular. 

No geral, pequenos municípios brasileiros, 
sobretudo das regiões Norte e Nordeste, não 
dispõem de recursos orçamentários para in-
vestimento em infraestrutura de conectivida-
de digital. Segundo entrevista com professor 
da Icomp/Ufam, os municípios sofrem com o 
avanço da digitalização dos serviços públicos 
sem o devido avanço em instalação, operação e 
manutenção de infraestrutura de conectivida-
de digital no plano local.

Três alternativas parecem viáveis para o ter-
ritórios-alvo da ADT: adesão a programas fede-
rais; parceria com instituições de ensino; parce-
ria com organizações da sociedade civil (OSC).
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Adesão aos programas federais:  
Wi-Fi Brasil e Educação Conectada

O Programa Wi-Fi Brasil é uma reformu-
lação do Programa Governo Eletrônico - Ser-
viço de Atendimento ao Cidadão (GESAC). O 
Wi-Fi Brasil tem objetivo de oferecer cone-
xão gratuita à internet em banda larga por 
satélite e via terrestre. O Programa é desen-
volvido pelo Ministério da Comunicação, 
em parceria com a Telebras, e deve priorizar 
comunidades em situação de vulnerabilida-
de social, através de duas modalidades: Wi-Fi 
Brasil (Gesac): “instalado em locais específi-
cos como instituições públicas, escolas, bi-
bliotecas, telecentros, unidades de saúde, co-
munidades quilombolas, aldeias indígenas, 
assentamentos rurais e outros; Wi-Fi Brasil 
(Livre): instalado normalmente em praças 
públicas com acesso livre e gratuito ao públi-
co em geral”101 (Quadro 1).

Quadro 1 
Número de pontos instalados  
do Programa Wi-Fi Brasil, por  
território-alvo do Projeto –  
2018 a 2021

Território-alvo Número de pon-
tos instalados 
pelo Programa 

Wi-Fi Brasil
Careiro  19 pontos insta-

lados

Igapó-Açu 1 ponto instalado 
pelo Programa 

Gesac

Manicoré 18 pontos insta-
lados

Distrito de Realidade, 
em Humaitá

17 pontos instala-
dos no município 

de Humaitá. O 
Distrito 

de Realidade ain-
da não foi con-

templado

Fonte: elaboração própria com base nos dados  
do Ministério de Comunicações102

101 MCOM (2021)
102 MCOM (2021)

O Programa possui dificuldades de finan-
ciamento. O governo federal cortou R$ 38 
milhões do setor de inclusão digital no or-
çamento federal para 2021. Por esse motivo, 
em abril de 2021, houve alteração nas regras 
de financiamento do programa, que passa a 
permitir participação de órgãos e institui-
ções públicas ou privadas.103

Os municípios também podem aderir ao 
Programa de Inovação Educação Conectada 
do Ministério da Educação (MEC). A inicia-
tiva instituída em 2017 e sancionada em lei 
em 2021, como a Política de Inovação Edu-
cação Conectada (PIEC), tem como objetivo 
“apoiar a universalização do acesso à inter-
net de alta velocidade, por via terrestre e sa-
telital, e fomentar o uso de tecnologia digital 
na Educação Básica104”.

O PIEC possui quatro dimensões: por vi-
são – estimular o planejamento por Estados 
e municípios da inovação e tecnologia como 
elementos transformadores da educação; 
por formação – formar continuamente pro-
fessores, gestores e articuladores locais, para 
incluir o componente tecnológico na forma-
ção inicial; recursos educacionais digitais 
– promover acesso a recursos educacionais 
digitais e apoiar a aquisição e socialização de 
recursos entre as redes de educação básica; e 
infraestrutura – promover a aquisição e con-
tratação dos serviços e equipamentos tecno-
lógicos nas escolas públicas. 

Para execução da PIEC, órgãos e entidades 
federais, estaduais, distritais e municipais 
podem firmar parcerias de diversas nature-
zas com o MCOM. As fontes de recursos para 
custeio da política podem ser: dotações orça-
mentárias da União consignadas aos órgãos e 
às entidades envolvidos na Política; recursos 
do Fust; recursos provenientes de entidades 
públicas e privadas105  (Quadro 2).

103 GOV.BR (2021)
104 MEC (2021) (a)
105 BRASIL (2021)
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Quadro 2 
Número de pontos instalados do  
Programa Wi-Fi Brasil, por  
território-alvo do Projeto –  
2018 a 2021

Território-alvo Número de pontos ins-
talados pelo Programa 

Wi-Fi Brasil

Careiro  19 pontos instalados

Igapó-Açu Nenhum ponto insta-
lado

Manicoré 22 pontos instalados

Distrito de 
Realidade, em 

Humaitá

23 pontos instalados no 
município de Humaitá. 

A escola 
municipal do Distrito de 
Realidade está em pro-

cesso de avaliação 
para ser contemplada 

com o Programa

Fonte: elaboração própria com base nos dados do 
Ministério de Comunicações106

Ressalta-se o Programa Wi-Fi Brasil e o 
Educação Conectada utilizam o Satélite Geo-
estacionário de Defesa e Comunicações Es-
tratégicas (SGDC-1 ), operado pela Telebras. 
Por esse motivo, um mesmo ponto instalado 
pode ter sido considerado nos Quadros 1 e 2.

Parceria com instituições de ensino 
para construção de formações 
voltadas ao uso das TICs

A inclusão digital passa pelo uso qualifica-
do das Tecnologias da Informação e Comuni-
cação (TICs). Os municípios podem estabele-
cer parcerias com instituições de ensino para 
construir com as comunidades formações so-
bre uso e aplicabilidade da conectividade digi-
tal. Uma das instituições nos territórios-alvo 
da ADT é o Centro de Educação Tecnológica 
do Amazonas (Cetam). Porém, o Cetam tem 
pouca capacidade de descentralizar sua atua-
ção para áreas rurais sozinho.

 Em entrevista, um representante do Ce-
tam Careiro apontou que a capilarização de 
formações para áreas rurais demanda parce-
ria com governos municipais e associações 

106 MEC (2021) (b)

comunitárias. A instituição sugere um termo 
de cooperação com os municípios para via-
bilizar a logística e a parceria com as associa-
ções para acolhimento dos professores. É im-
portante que os processos de planejamento e 
execução das formações tenha participação 
das comunidades. 

Parceria com Organizações 
Sociedade Civil (OSC)

Com a crise novo coronavírus, algumas 
OSCs que atuam na BR-319 tiveram que im-
plantar infraestruturas de conectividade digi-
tal em comunidades rurais para realizar suas 
atividades. Pode-se destacar duas experiên-
cias institucionais em Manicoré: a Fundação 
Amazônia Sustentável (FAS) e o Instituto In-
ternacional de Educação do Brasil (IEB).

A atuação da FAS se dá na comunidade Boa 
Esperança, localizada da RDS Rio Amapá. A FAS 
implanta laboratório de informática em áreas 
de Unidades de Conservação do Amazonas. A 
comunidade Boa Esperança foi contemplada 
com um SolarLab, laboratório de informática 
com infraestrutura de painéis solares.

 O IEB atua na Comunidade Nossa Senho-
ra de Fátima, localizada na Resex Lago do 
Capanã Grande, e na Aldeia Palmeiras, loca-
lizada na TI Capanã, através do Projeto Sal-
vaguardas Sociais e Planejamento Territorial 
na rodovia BR 319. O IEB implantou equi-
pamentos para captar sinal, via satélite, por 
meio de infraestrutura de painéis solares.

A publicação “Conectividade digital em 
comunidades ribeirinhas remotas no inte-
rior do Estado do Amazonas” da FAS e en-
trevistas com dois representantes da insti-
tuição; o Boletim nº 14 do Observatório da 
BR-319107, que elucida o Projeto do IEB; e 
entrevistas com comunitários beneficiados 
pela atuação das duas instituições, indicam 
alguns aprendizados:

a. a implantação conjunta das infraes-
truturas de energia e de conectividade 
digital é necessária para viabilizar o 

107 OBSERVATÓRIO BR-319 (2020)
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acesso à internet. Várias comunidades 
têm acesso à energia apenas à base de 
combustível, limitado ao período da 
noite.

b. cada localidade pode demandar tec-
nologias diferentes, como: satélite, 
rádio, cabo. Ainda assim, o satélite 
se mostrou a solução mais adequada 
para comunidades em áreas remo-
tas108. É necessária a redundância en-
tre as tecnologias.

c. o envolvimento das comunidades em 
todo o processo de planejamento, 
implantação, gerenciamento e manu-
tenção das infraestruturas de conecti-
vidade é imprescindível para sustenta-
bilidade da infraestrutura, sobretudo, 
quando se refere aos espaços coletivo 
de acesso à internet.

d. a facilitação de processos de apren-
dizados sobre uso de TICs entre os 
comunitários deve acontecer para 
otimizar o acesso à conectividade. Os 
processos formativos devem partir da 
realidade de cada comunidade e das 
demandas que elas possuem.

e. a conectividade digital é capaz de fa-
cilitar o acesso a outras políticas pú-
blicas que não chegam ou chegam de 
maneira insatisfatória nas comunida-
des, como: educação, saúde, atividades 

108 FAS (2021)

produtivas e gestão ambiental e terri-
torial.109 O diálogo com o Estado e os 
municípios é necessário para isso se 
efetivar. 

f. a conectividade possibilita não só que 
as comunidades recebam informa-
ções e serviços externos, mas é uma 
oportunidade de elas comunicarem 
suas próprias narrativas sobre seus 
territórios. 

A necessidade de avançar na 
governança estadual voltada à 
conectividade

O estado do Amazonas possui grande ex-
tensão territorial, baixa densidade demo-
gráfica e particularidades geográficas, so-
cioculturais e econômicas que demandam 
a compreensão das diferentes realidades 
municipais que afetam a implantação, ma-
nutenção e expansão de infraestruturas e a 
implementação de projetos de inclusão digi-
tal. É nesse contexto que atuação do governo 
estadual, como uma coordenação interme-
diária entre governo federal e municípios, é 
importante. No entanto, para isso, é necessá-
rio fortalecer a governança estadual voltada 
à conectividade digital.

109 FAS (2021) 
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Atualmente, a Sedecti é a instituição que 
olha para políticas públicas no setor de co-
nectividade do Amazonas, por intermédio 
da Secti. A instituição compreende conecti-
vidade digital como instrumento para o de-
senvolvimento socioeconômico do Estado. 

Pode se pensar o fortalecimento da gover-
nança estadual para conectividade por três 
vias: a construção de arranjo instersetorial 
para discussão da temática e proposições 
de soluções; o desenvolvimento de pesquisa 
aplicada para conectividade digital no Ama-
zonas; a construção de articulações com os 
governos municipais para discutir propostas 
a serem submetidas ao Fust, para execução 
quando o fundo for descontingenciado.

Instersetorialidade na discussão 
sobre conectividade digital 

Há vários órgãos públicos e instituições 
que discutem sobre conectividade digital no 
Amazonas, mas inexiste um espaço formal e 
permanente para realização das discussões. 
As articulações entre elas existem, mas para 
a execução de iniciativas específicas e tem-
porárias. Até mesmo o Conselho Estadual de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Conecti) está desativado.

Segundo a Secti, há dois arranjos de dis-
cussão atualmente. Um deles é o Grupo de 
Trabalho coordenado pela Sedecti e RNP, 
em que secretarias estaduais, instituições de 
ensino, a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas (Fapeam), a Associação 
Polo Digital de Manaus (APDM) e a Prodam, 
entre outras instituições, foram convidadas 
para o debate de propostas de conectividade 
digital para o Amazonas até o final de 2021. O 
segundo arranjo ainda está em organização: 
uma articulação entre secretarias de Estado 
do Governo do Amazonas para acompanhar 
a implementação Pais. 

Essas experiências podem inspirar um ar-
ranjo intersetorial permanente para discus-
são e construção de propostas sobre conec-
tividade. Além de avaliar o apoio estadual na 
implementação dos programas federais PAC 
e Pais, a articulação pode ser útil nos debates 
sobre a implementação dos Programas Wi-Fi 
Brasil e Educação Conectada. Assim como no 
entendimento do papel da conectividade nas 
transformações econômicas do Amazonas e 
na construção de propostas para captação de 
recursos externos, como a linha de crédito 
Brasil Mais Digital, disponibilizada pelo BID, 
para melhoria de infraestrutura de conecti-
vidade no Brasil110. 

Apesar de a regulação dos serviços conces-
sionados de telecomunicação ser competên-
cia exclusiva da União, o arranjo pode tam-
bém intermediar um diálogo entre a Claro 
e os provedores locais dos territórios próxi-
mos à BR-319.

Desenvolvimento de pesquisa 
aplicada para conectividade  
digital no Amazonas

É consenso entre as instituições que atu-
am com conectividade no Amazonas que o 
estado demandará uma estrutura híbrida de 
infraestruturas para avançar na capilariza-
ção do acesso à internet para o interior, dada 
a existência de realidades muito distintas. 
Mesmo com implantação de infraestrutura 
de fibra ótica, será preciso a redundância 

110 GOV.BR (2021)

Equipe local 
do projeto 

em atividade 
de campo no 

Careiro
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desta com outras infraestruturas para alcan-
çar comunidades remotas.

Não há um diagnóstico das diferentes reali-
dades de conexão no Estado. Por esse motivo, 
é importante avançar em pesquisas aplicadas 
sobre conectividade no Amazonas, que pode 
se dar por dois meios: priorizar recursos da 
Fapeam para o financiamento de pesquisas, 
com articulações com Ifam, UEA e Ufam para 
estímulo à formação de grupos de pesquisas 
e assegurar o investimento das empresas da 
Zona Franca de Manaus (ZFM), previsto pela 
Lei de Informática Nacional e Estadual, em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Articulações com os municípios e as 
propostas ao Fust

A Lei nº 14.109/2020 estabelece que os re-
cursos do Fust poderão ser utilizados direta-
mente pela União, mas também por estados 
e municípios, “para financiar programas e 
ações relativos à implementação e ao desen-
volvimento da transformação digital dos ser-
viços públicos, [...] inclusive à construção de 
infraestrutura necessária para conectivida-
de”.111 Nos processos de seleção de iniciativas, 
terão prioridades as que envolvam o poder 
público, a iniciativa privada, as cooperativas, 
as organizações da sociedade civil e os esta-
belecimentos públicos de ensino, bem como 
escolas sem fins lucrativos que atendam a 
pessoas com deficiência. 

A Lei nº 14.172/2021 também prevê que 
estados poderão atuar em regime de cola-
boração com seus municípios na aplicação 

111 BRASIL (2020)

de recursos do Fust, com fins educacionais. 
A aproximação entre estado, municípios e 
organizações da sociedade civil, incluindo 
associações comunitárias, é o caminho para 
territorializar iniciativas de inclusão digital.

Por uma infraestrutura 
socioterritorial

Conforme verificado neste diagnóstico, 
ainda é limitada a infraestrutura de servi-
ços básicos no território amazônico. Contri-
buem para esse quadro, os investimentos es-
cassos no setor, dificuldades administrativas 
para sua instalação e a as características geo-
gráficas da região, que impedem a adoção de 
soluções tradicionais.

Como tentativa de construir um mode-
lo alternativo para ampliação da cobertu-
ra desses serviços nos territórios-alvo, será 
proposta uma maneira distinta de qualificar 
o conceito de infraestrutura, chamada de 
infraestrutura socioterritorial, que articula 
princípios de outros dois conceitos: redes so-
cioterritoriais e tecnologia social. 

Dentro da infraestrutura, a variação “infra-
estrutura verde” indica que os serviços devem 
ser ofertados visando manter os processos 
ecológicos, e preservando também a qualida-
de do ar e dos recursos hídricos112. Outra varia-
ção, “infraestrutura sustentável”, indica que 
os serviços devem ser planejados e operados 
para garantir sustentabilidade institucional, 
econômica, social e ambiental nos projetos113. 
Ambas as variações serão utilizadas como pre-
missas para a infraestrutura socioterritorial. 

A ideia de redes socioterritoriais, por sua 
vez, trata do compartilhamento de conheci-
mentos, técnicas e ferramentas entre atores, 
por meio das interações políticas, econômi-
cas, culturais e ambientais de um território. 
Essas redes devem ser construídas de manei-
ra conjunta entre atores do poder público e 
da sociedade civil. Adotar esta concepção sig-
nifica considerar a necessidade de construir 
soluções para infraestrutura com os recursos 
compartilhados entre as pessoas que vivem 

112 SOLERA et al (2020) 
113 BID (2018)

desta com outras infraestruturas para alcan-
çar comunidades remotas.

Nesse sentido, a Secti/Sedecti realizou o 
painel “Conectividade Digital: Inovações tec-
nológicas como alternativas para potenciali-
zar o alcance da internet em regiões remotas 
do Amazonas”, na Semana de Ciência e Tec-
nologia do Amazonas (SCT) 2020. O evento 
discutiu algumas soluções tecnológicas para 
o Estado: aplicação de aeróstatos (balões), 
desafios para as redes 5G em áreas remotas 
e potencial de satélites de órbita média (Me-
dium Earth Orbit - MEO)111 . 



183

e atuam nesses territórios. Caso inexistam 
essas soluções, elas devem ser elaboradas a 
partir do diálogo entre toda a sociedade, es-
pecialmente, os usuários das iniciativas. 

O conceito de tecnologia social, definido 
como um “conjunto de técnicas e metodo-
logias transformadoras, desenvolvidas e/
ou aplicadas na interação com a população 
e apropriadas por ela, que representam so-
luções para a melhoria das condições de vi-
da”114 também será mobilizado.  A tecnologia 
social volta-se para a construção de soluções 
que emancipem os atores envolvidos. 

A partir da articulação desses conceitos, fo-
ram definidos princípios que servem de base 
para a ideia de infraestrutura socioterritorial:  

• Garantir condições mínimas de vida 
às populações que vivem nos territó-
rios-alvo.

• Preservar os recursos ecológicos, hí-
dricos e a qualidade do ar. 

• Garantir sustentabilidade econômica, 
social, ambiental e institucional ao 
projeto. 

114 RODRIGUES; BARBIERI (2008) 

• Compartilhar conhecimentos, recur-
sos, técnicas e ferramentas no plane-
jamento, implantação e manutenção 
dos serviços de infraestrutura. 

• Construir soluções que respeitem e 
dialoguem com as dinâmicas sociais, 
econômicas, culturais, ambientais e 
políticas de um território.

• Fortalecer a governança territorial no 
planejamento, implantação e manuten-
ção dos equipamentos de infraestrutura. 

• Elaborar soluções que atendam às de-
mandas identificadas pela população 
e incentivar a apropriação dessas so-
luções pela população afetada. 

A síntese desse princípio pode ser assim defi-
nida:  um conjunto de atividades e equipamen-
tos que atendam às necessidades básicas dos mo-
radores de um território, por meio de serviços 
como energia, saneamento básico e conectivida-
de. Esses serviços devem preservar a qualidade 
do ar, os recursos hídricos e ter sustentabilidade 
financeira e social. As técnicas e ferramentas 
utilizadas devem ser compartilhadas entre os 
diferentes tipos de atores do território, sem dis-
criminação nas diferenças de saberes e recursos 
e atender às demandas de seus usuários.
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AS ESTRATÉGIAS
CAMINHOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL E O 
BEM VIVER

AS ESTRATÉGIAS: 
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AS ESTRATÉGIAS
O desejo de um território de bem viver para a região da 

BR-319 é a ideia comum que emerge da construção parti-
cipativa de uma agenda baseada nas prioridades elenca-
das pela população. A partir das histórias de vida de pes-
soas que moram na área de estudo, e das características 
gerais dos territórios-alvo apresentadas nas páginas an-
teriores, se consegue um norte. A partir dele, e de um mer-
gulho profundo nas capacidades político-institucionais de 
toda a região da BR-319, se consegue saber o que deve ser 
preservado e o que precisa ser transformado de forma real.  

Nas próximas páginas, serão apresentados os mapas 
dos caminhos para a Agenda de Desenvolvimento Terri-
torial (ADT), organizados em 13 estratégias. Esse robusto 
conjunto de ações está ancorado em premissas construí-
das a partir dos desejos dos moradores locais e construí-
do coletivamente com uma ampla gama de instituições, e 
orientado por uma visão de futuro.  
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UMA ADT QUE BUSCA FORTALECER 
TERRITÓRIOS DE BEM VIVER

As Agendas de Desenvolvimento Territorial são ferramentas de pla-
nejamento que representam uma visão comum de objetivos e estra-
tégias desejáveis, pactuadas entre os atores implicados1. A visão de 
futuro desta ADT é que a região da BR-319 se consolide como um “lu-
gar de bem viver”, com  qualidade de vida digna, garantia de direitos, 
conservação ambiental por meio da proteção dos modos de vida, e 
oportunidades e perspectivas de futuro.

O conceito de bem viver é oriundo da região andina, a partir de uma 
visão que “enaltece o fortalecimento das relações comunitárias e so-
lidárias, os espaços comuns e as mais diversas formas de viver coleti-
vamente, respeitando a diversidade e a natureza”2. 

Neste trabalho, as aspirações de desenvolvimento encontram no bem 
viver outra camada de complexidade, porque também é preciso reco-
nhecer as organizações sociais cujas necessidades são atendidas pelos 
recursos naturais e culturais existentes, em que  o trabalho não envolve 
hierarquia nem competição3. O bem viver ressalta, ainda, as mulheres 
como detentoras de saberes que conservam recursos genéticos e conhe-
cimentos essenciais para os cuidados com os outros, com a fertilidade 
da terra, com a família e a vida em comunidade, numa lógica de diver-
sidade e abundância que os ciclos sazonais traduzem4. E reconhece a 
juventude como detentora desse legado e aliada para a preservação dos 
bens comuns essenciais à vida e à organização comunitária.

A escolha do bem viver como meta a se alcançar se contrapõe à pró-
pria ideia de desenvolvimento, muitas vezes atrelada a uma mudança 
a se fazer para dinamizar territórios. O bem viver incute também a 
conservação e proteção do que se tem. Não por acaso, na construção 
da Agenda com as comunidades, a pergunta orientadora procurava 
saber das comunidades o que elas queriam proteger em seus territó-
rios, e não apenas o que precisaria mudar. 

1 FGVCES (2017)
2 ALCÂNTARA; SAMPAIO (2017)
3 CHAGAS (2019)
4 CHAGAS (2019)



189

As premissas que orientaram o processo de 
construção do conhecimento têm origem nas ca-

racterísticas próprias do desenvolvimento territorial. 

PROTAGONISMO LOCAL  
a identificação de desafios comuns e a formulação de soluções par-
tem essencialmente do conhecimento dos atores locais, a começar 
pelos moradores do entorno da BR-319, mas também gestores pú-
blicos, pesquisadores e a sociedade civil organizada. Envolve acesso 
à informação, facilitação de diálogos e fortalecimento dos vínculos 
entre os atores, promovendo um legado de aprendizagem social5.

INTERSETORIALIDADE  
a elaboração das estratégias procura ressaltar o caráter 
transversal dos desafios colocados e também a coorde-
nação entre as diferentes instituições públicas e privadas 
para seu enfrentamento, pressupondo que o caminho 
para as soluções é um caminho de diálogo.

ENDOGENEIDADE  
reconhece a existência de potencialidades e vocações pró-
prias dos territórios e assegura que as recomendações es-
tejam adequadas à realidade de recursos e às capacidades 
disponíveis, com a mobilização de uma vasta gama de ato-
res para caminhos possíveis.

MULTIESCALARIDADE  
de forma complementar ao caráter endógeno do de-
senvolvimento, ressaltam-se as imbricações com outras 
escalas de gestão supralocais, como estadual e federal e 
outros recortes regionais, na compreensão de que o ter-
ritório não é isolado do mundo, e influencia e é influen-
ciado por outras escalas socioespaciais.

5 BUARQUE (2008)



190

a visão

OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS 
DE FUTURO
...POR MEIO DE 13 
ESTRATÉGIAS

3
INFRAESTRUTURA 
socioterritorial e 
qualidade ambiental

4
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL  
e transparência  
para o acesso a 
políticas públicas

5
POLÍTICA DE 
EDUCAÇÃO 
com 
participação 
social e 
inovação 
tecnológica

6
POLÍTICA 
DE SAÚDE 
INTEGRAL, 
descentralizada 
e regionalizada

2
SISTEMAS DA 
AGROBIODIVERSIDADE  
promotores da segurança 
alimentar e nutricional 

VIDA 
DIGNA, 
qualidade de 
vida e garantia 
de direitos

CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL  
pela proteção dos modos  
de vida

Região da BR-319 como              um território de bem viver

1
CAPACIDADES  
para proteção  
ambiental e territorial
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9
DEMOCRATIZAÇÃO DE 
ESPAÇOS E INICIATIVAS DE 
LAZER em diálogo com as 
culturas locais

10
EQUIDADE  
DE GÊNERO  
e garantia de direitos 
das mulheres

11
INCLUSÃO SOCIAL e 
autonomia ao jovem 

13
PROMOÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DOS 
MODOS DE VIDA 
para o bem viver

12
VALORIZAÇÃO DAS 
CAPACIDADES e 
competências das 
populações locais

8
MECANISMOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 
para preservação 
da vida e do meio 
ambiente

7
PROTEÇÃO SOCIAL  
para crianças, 
jovens e adultos em 
situação de risco de 
violação de direitos

e baseadas e baseadas 
em premissasem premissas

PROTAGONISMO 
LOCAL

ENDOGENEIDADE

MULTIESCALARIDADE

INTERSETORIALIDADE

Região da BR-319 como              um território de bem viver
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MAPAS DOS CAMINHOS  
PARA 13 ESTRATÉGIAS 

A definição das estratégias seguiu as vozes 
das comunidades dos territórios, dando as-
sim luz a temas prementes para a população 
em torno da BR-319. É nessa construção que 
surgem, portanto, estratégias específicas a 
grupos mais vulnerabilizados, como jovens e 
mulheres, ênfase nos processos de proteção 
dos modos de vida e valorização da cultura lo-
cal, bem como dos riscos mais pungentes para 
as comunidades, como segurança pública. 

Não por acaso, o tema da conservação am-
biental aparece de forma integrada e trans-
versal nos diversos caminhos propostos, seja 
para a infraestrutura socioterritorial, ativi-
dades produtivas, fortalecimento das capaci-
dades, e a própria intervenção nas políticas, 
programas e ações socioambientais. 

Cada estratégia é composta por ações 
voltadas ao poder público, sociedade civil 
e setor privado, e abarca diferentes temas e 
setores de políticas públicas. Embora o pon-
to de partida sejam as demandas coletadas 
de quatro territórios-alvo, alguns caminhos 
apontam a necessidade de cooperação entre 
municípios para além de Humaitá, Manicoré 
e Careiro, ou focam em outras territorialida-
des, como o interflúvio Purus-Madeira e o 
sul do Amazonas. Há ações específicas para o 
fortalecimento e a constituição de unidades 
de conservação, mas o conjunto de caminhos 
é orientado às comunidades e populações 
existentes no território, seja em área protegi-
da ou entorno, seja em zona rural ou urbana. 

As estratégias foram aprofundadas, com-
plementadas e validadas não só com os mo-
radores dos territórios-alvo para constru-
ção da ADT, mas também por um conjunto 
de atores do poder público, sociedade civil 
organizada e instituições de ensino e pes-
quisa (ver lista completa de organizações 
envolvidas no anexo). O processo de checa-

gem buscou responder a três perguntas: i) 
os caminhos propostos estão adequados à 
realidade dos territórios-alvo do projeto? ii) 
Quais ações são necessárias para o alcance 
de cada estratégia? iii) Quem deve se envol-
ver na implementação?

A checagem dos caminhos com morado-
res dos territórios se deu por meio de rodas 
de conversa, orientadas por roteiros semies-
truturados e conduzidas pela equipe local do 
projeto com pequenos grupos de lideranças 
de cada comunidade. Também foram reali-
zadas rodas de conversa específicas com jo-
vens e mulheres desses territórios. A checa-
gem com atores externos se deu por meio de 
entrevistas bilaterais, orientadas por rotei-
ros semiestruturados, ou reuniões de traba-
lho em grupos maiores, todas virtuais.

As reuniões de trabalho foram condu-
zidas em dois formatos, de acordo com a 
disponibilidade das instituições: o primei-
ro com apresentação dos “mapas dos cami-
nhos” pela equipe de pesquisadores do pro-
jeto intercalada com a escuta da percepção 
dos atores; o segundo com a escuta da apre-
sentação das próprias instituições sobre as 
possibilidades de diálogo entre o mapa de 
caminho e as estratégias/políticas já execu-
tadas ou em planejamento.

Por fim, os momentos de checagem tam-
bém possibilitaram a elaboração de ações 
localizadas, com recomendações especí-
ficas a um território-alvo ou comunidade 
individual. Elas refletem demandas e desa-
fios muito particulares que emergiram ao 
longo do processo e que não poderiam ser 
generalizadas. Dada a abrangência das 13 
estratégias propostas, no entanto, não foi 
possível chegar a esse nível de detalhamento 
em todos os caminhos. Apesar disso, a ADT 
é uma ferramenta que se pretende dinâmi-
ca, a partir da qual se possa avançar, futu-
ramente, em planejamentos cada vez mais 
operacionais e particularizados.   
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Apresenta informações 
que justificam a 
relevância da estratégia 
para os territórios. Traz o 
contexto dos territórios 
em relação aos temas 
que a estratégia aborda, 
dialogando com a 
capacidade de resposta 
das políticas públicas, 
com as experiências de 
autonomia dos territórios 
e ações da sociedade 
civil implementadas.

Exibe o conjunto 
de demandas 
apresentadas pelos 
comunitários no 
processo participativo 
de construção da ADT. 
Uma mesma demanda 
pode aparecer 
em mais de uma 
estratégia.

Essa seção expõe os 
problemas que desafiam os 
territórios e são apontados 
pela literatura especializada, 
gestores públicos e 
atores da sociedade 
civil organizada e não 
organizada como motivos 
para o não atendimento 
das demandas levantadas. 
Os problemas são 
apresentados no formato de 
um banco de areia de um rio 
amazônico e se dividem em 
aparentes e estruturantes.

COMO LER  
AS ESTRATÉGIAS 

DA ADT

1Por que isso é 
importante? 2Demandas 

levantadas
Os problemas aparentes 
constituem a fração de 
terra visível do banco 
de areia por já serem 
visíveis e/ou emergentes 
nos territórios. Eles são 
causados pelos problemas 
estruturantes

Aparentes

Os problemas estruturantes 
estão submersos por 
não serem facilmente 
identificados, mas são  
eles as causas dos 
problemas mais visíveis 
para sociedade civil

Estruturantes

3Bancos de areia 
de problemas 

mapeados

Conforme apresentado na visão da 
ADT, as estratégias refletem grandes 
marcos do que se quer conquistar 
nos territórios para que os mesmos 
sejam lugares do bem viver. Elas não 
possuem delimitações temáticas 
rígidas porque as oportunidades e os 
desafios dos territórios dialogam de 
forma transversal. O mapa do ca-
minho de cada uma das estratégias 
está organizado em seis partes. 

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios
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CATEGORIA

Execução de Políticas Públicas - 
caminhos para ampliar o acesso 
e/ou qualidade das políticas; 
propostas de novas políticas 
públicas ou adequação de 
políticas existentes

Sociedade Civil - caminhos 
propostos em parceria com 
ou para organizações não-
governamentais, organizações 
de base, ou instituições de 
ensino e pesquisa

Setor Empresarial - caminhos 
propostos em parceria com ou 
para organizações privadas com 
fins lucrativos

Apresenta a visão de futuro 
para os territórios. Há uma 
correspondência entre a 
transformação esperada e 
a proposta de respostas às 
demandas levantadas no 
processo participativo de 
construção da ADT, que são os 
objetivos específicos construídos 
para cada estratégia.

São atividades específicas a serem 
implementadas (pelo poder público, pela 
sociedade civil ou pelo setor privado) em 
determinado território-alvo ou comunidade 
específica, e refletem demandas e desafios 
particulares. Nem sempre foi possível chegar 
a esse nível de detalhamento em todas as 
estratégias, mas é um convite para que a 
ADT avance cada vez mais em planejamentos 
operacionais e particularizados. 

Os objetivos específicos detalham a 
proposta de caminhos da estratégia para os 
territórios. Um caminho pode consistir em 
uma única ação ou demandar mais de uma 
ação. Os caminhos estão organizados em 
três categorias, que se diferenciam pelos 
variados atores que podem viabilizar seu 
processo de implementação, são elas:

4
Transformação 

esperada

5Objetivos 
específicos 

6
Ações 

localizadas
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CAPACIDADES  
PARA PROTEÇÃO  
AMBIENTAL E 
TERRITORIAL

Na região amazônica, a contínua incorpo-
ração de terras e de recursos sempre esteve 
na base no “desenvolvimento” promovido 
pelo Estado, a partir de um padrão de econo-
mia de fronteira. Esse desenvolvimento tido 
como sinônimo de crescimento econômico, 
realizado a partir da exploração cíclica dos 
recursos1, não garantiu a permanência de ri-
quezas geradas para a melhoria da qualidade 
de vida das populações, mas contribuiu para 
a formação de conflitos socioterritoriais e 
culturais pelas disputas das riquezas já exis-
tentes na região, marginalização econômica 
e inviabilização de pequenos produtores, po-
vos e comunidades tradicionais e indígenas2.

Esse tipo de “desenvolvimento” persiste 
e continua a ser praticado nos dias atuais. 
Tratar de proteção ambiental e territorial na 
Amazônia, nesse contexto, significa garantir 
direitos básicos para as populações locais – in-
cluindo direitos sociais e ambientais ameaça-
dos pelas formas predatórias de uso da terra e 
de exploração dos recursos naturais –, como 
moradia, segurança, meio ambiente sadio e 
equilibrado, e saúde; para a reprodução social 
e o bem viver dos diferentes grupos que coa-
bitam e conservam os territórios amazônicos. 

1 BECKER (2005)
2 Idem. LITTLE (2003)

Nesse sentido, as ações a serem trabalha-
das se relacionam principalmente às de or-
denamento e gestão territorial, tais como 
a criação, implementação e gestão de áreas 
protegidas, os instrumentos de regulariza-
ção e gestão ambiental e fundiária, assim 
como mecanismos de consulta, participação 
e controle social. Indissociáveis dessas ques-
tões, existem aquelas vinculadas a infraes-
trutura socioterritorial e cadeias produtivas 
da sociobiodiversidade, para a reprodução 
socioeconômica dos diversos grupos e a ma-
nutenção dos ecossistemas da região3. 

Dessa forma, é importante que ações 
voltadas para o aprimoramento da atua-
ção do Estado e para o fortalecimento da 
participação da sociedade civil e da auto-
nomia dos povos e das comunidades tradi-
cionais e indígenas sejam implementadas. 
Nesse sentido, a seguinte lista de propostas 
contempla ações de reconhecimento e/ou 
aprimoramento de instrumentos de prote-
ção existentes, oficiais ou não, assim como 
ações complementares de fortalecimento 
de mecanismos que evitem os retrocessos 
nos avanços conquistados.

3 Ver Estratégias referentes a esses tópicos na presente ADT

1

Controle social para 
efetividade dos 
instrumentos de 

gestão ambiental, 
fundiária e territorial

Conservação das 
florestas e recursos 

naturais para 
manutenção da 

qualidade ambiental e 
garantia dos direitos 

territoriais das 
populações tradicionais 

e indígenas

Transformação 
esperada

Poder público 
atuante nas suas  
competências de 

comando e controle 
e ordenamento 

territorial

Sociedade civil 
mobilizada 

politicamente 
e atuante no 

monitoramento 
ambiental e territorial

POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

Estruturantes

Aparentes
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Na região amazônica, a contínua incorpo-
ração de terras e de recursos sempre esteve 
na base no “desenvolvimento” promovido 
pelo Estado, a partir de um padrão de econo-
mia de fronteira. Esse desenvolvimento tido 
como sinônimo de crescimento econômico, 
realizado a partir da exploração cíclica dos 
recursos1, não garantiu a permanência de ri-
quezas geradas para a melhoria da qualidade 
de vida das populações, mas contribuiu para 
a formação de conflitos socioterritoriais e 
culturais pelas disputas das riquezas já exis-
tentes na região, marginalização econômica 
e inviabilização de pequenos produtores, po-
vos e comunidades tradicionais e indígenas2.

Esse tipo de “desenvolvimento” persiste 
e continua a ser praticado nos dias atuais. 
Tratar de proteção ambiental e territorial na 
Amazônia, nesse contexto, significa garantir 
direitos básicos para as populações locais – in-
cluindo direitos sociais e ambientais ameaça-
dos pelas formas predatórias de uso da terra e 
de exploração dos recursos naturais –, como 
moradia, segurança, meio ambiente sadio e 
equilibrado, e saúde; para a reprodução social 
e o bem viver dos diferentes grupos que coa-
bitam e conservam os territórios amazônicos. 

1 BECKER (2005)
2 LITTLE (2003)

Nesse sentido, as ações a serem trabalha-
das se relacionam principalmente às de or-
denamento e gestão territorial, tais como 
a criação, implementação e gestão de áreas 
protegidas, os instrumentos de regulariza-
ção e gestão ambiental e fundiária, assim 
como mecanismos de consulta, participação 
e controle social. Indissociáveis dessas ques-
tões, existem aquelas vinculadas a infraes-
trutura socioterritorial e cadeias produtivas 
da sociobiodiversidade, para a reprodução 
socioeconômica dos diversos grupos e a ma-
nutenção dos ecossistemas da região3. 

Dessa forma, é importante que ações 
voltadas para o aprimoramento da atua-
ção do Estado e para o fortalecimento da 
participação da sociedade civil e da auto-
nomia dos povos e das comunidades tradi-
cionais e indígenas sejam implementadas. 
Nesse sentido, a seguinte lista de propostas 
contempla ações de reconhecimento e/ou 
aprimoramento de instrumentos de prote-
ção existentes, oficiais ou não, assim como 
ações complementares de fortalecimento 
de mecanismos que evitem os retrocessos 
nos avanços conquistados.

3 Ver Estratégias referentes a esses tópicos na presente ADT

Controle social para 
efetividade dos 
instrumentos de 

gestão ambiental, 
fundiária e territorial

Conservação das 
florestas e recursos 

naturais para 
manutenção da 

qualidade ambiental e 
garantia dos direitos 

territoriais das 
populações tradicionais 

e indígenas

Transformação 
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e ordenamento 

territorial
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politicamente 
e atuante no 
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ambiental e territorial

POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 
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Conservação da 
fauna próxima às 

comunidades e 
combate à caça 

ilegal

Regulação 
da criação 

de gado 
onde existe a 

atividade

Estratégias para 
conservar os 

recursos pesqueiros 
(ordenamento e 
fiscalização da 

pesca e exploração 
sustentável do rio)

Estratégias para 
conservar a 

qualidade da água 
(proteção das 

nascentes dos rios 
e tributários)

Evitar 
deslocamento 
compulsório 
de famílias e 
comunidades

Realizar 
fiscalizações 

contra invasões, 
desmatamento, 

extração ilegal de 
madeira, grilagem e 

mineradores 

Fortalecimento da 
participação dos 
comunitários e da 

gestão das Unidades 
de Conservação, para 
garantir a vida numa 

área protegida

Construir bases 
de fiscalização 
em Unidades de 

Conservação 
(UCs) e 

assentamentos

Fiscalização das 
ações dos governos 

e combate à 
legalização e o 

incentivo a atividades 
predatórias e que 
causam danos ao 

meio ambiente

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Ter apoio dos órgãos ambientais: 
Secretarias de Meio Ambiente 
(Semas), Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente (Sema-AM), 

Instituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas (Ipaam), Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) e Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) 

Implementação 
e fortalecimento 
de estratégias de 

conservação do meio 
ambiente (Projeto Pé 
de Pincha, Agentes 

Ambientais Voluntários, 
estudos sobre a qualidade 

da água e do solo)

Conservação 
dos recursos 
extrativistas

Obtenção 
de título da 

terra

Fazer controle 
para evitar a 

contaminação 
do ar (combate 
às queimadas, 
evitar grandes 

indústrias) 

Fazer controle 
para evitar 

a poluição e 
contaminação 

das águas, 
principalmente por 

mercúrio e lixo
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Objetivos estratégicos

OE01 - Promover gestão integrada 
e cogestão de unidades de 
conservação e assentamentos da 
reforma agrária 

As áreas protegidas na Amazônia, especifica-
mente Unidades de Conservação (UCs) e Terras 
Indígenas (TIs), além do reconhecimento dos 
direitos territoriais de povos e comunidades 
tradicionais e indígenas pelo Estado, favore-
cem a conservação ambiental e a contenção 
do desmatamento na região4. No caso das TIs, 
ainda são constantes as ameaças às normativas 

4 FAO; FILAC (2021)

e processos de demarcação e homologação des-
ses territórios pelo Estado. Em relação às  UCs, 
apesar dos avanços, a criação, implementação 
e gestão dessas áreas nem sempre são suficien-
tes para alcançar os resultados esperados em 
termos de proteção ambiental, territorial e dos 
modos de vida tradicionais.      

Nos assentamentos, a ausência do Estado 
e a paralisação da reforma agrária, combi-
nados ao legado da política de colonização 
na Amazônia, deixam as áreas vulneráveis 
a pressões constantes sobre a terra e os re-
cursos. Ações implementadas pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), de combate ao desmatamento, como 
o Programa de Prevenção, Combate e Alter-
nativas ao Desmatamento Ilegal em Assenta-

Banco de areia de
problemas mapeados

Perda de territórios

Limitação das alternativas 
econômicas para a população local

Diminuição da caça, pesca e outros 
elementos para alimentação

Conflitos por terras e recursos

Perda de floresta e biodiversidade
Queimadas e contaminação do ar

Grilagem de terras

Estruturantes

Exploração predatória e ilegal  
dos recursos naturais

Invisibilização das populações 
tradicionais e seus direitos coletivos 

fora das áreas protegidas

Ausência de visão integrada para a 
gestão e fragmentação dos territóriosFalta de planejamento 

e execução de ações de 
ordenamento territorial para 

o longo prazo

Insuficiência de infra-
estrutura de apoio e recursos 

humanos nos órgãos 
ambientais e fundiários

Desmonte de normas e 
políticas ambiental, de 

reforma agrária e indigenista

Enfraquecimento dos órgãos 
ambientais e fundiários em 

nível estadual e federal

Falta de transparência, coordenação 
controle e participação na destinação 

de terras públicas

Especulação imobiliária

Desmatamento

Aparentes
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mentos da Amazônia (PPCADI Amazônia), o 
Projeto Assentamentos Verdes (PAV) e, mais 
recentemente, de regularização fundiária 
pelo Programa Titula Brasil, esbarram em de-
safios estruturais como a falta de recursos hu-
manos e orçamentários para a manutenção 
do próprio órgão e continuidade das ações. 

Os desafios para a consolidação dessas áre-
as vão desde a motivação para sua criação, 
muitas vezes a partir de conflitos em detri-
mento do reconhecimento de direitos, igno-
rando ou alterando dinâmicas tradicionais 
de uso do território, até a sua implementação, 
que passa pelas fragilidades institucionais 
dos órgãos públicos e a necessidade de apri-
moramento dos instrumentos de cogestão e 
participação. Além disso, ainda que recortes 

territoriais e delimitações administrativas 
facilitem a implementação de políticas pú-
blicas e a atuação do Estado, há o risco de a 
ação pública ocorrer de forma desconectada 
da realidade dos territórios. Nesse sentido, a 
gestão integrada e a cogestão de UCs e o reco-
nhecimento de mosaicos de áreas protegidas 
possibilitam aumentar a efetividade na pro-
teção dessas áreas, mas também organizar 
uma articulação espacial mais ampla frente 
às ameaças à conservação dos recursos e dos  
territórios tradicionais. Contudo, é neces-
sário haver recursos humanos e financeiros 
mínimos, sob o risco de as ações entrarem na 
lógica de uma prática simplista de adminis-
tração de recursos escassos em vez de estarem 
focadas em uma abordagem integrada e com 
visão de futuro.

Ações propostas      

 1.1.1 Reestruturar os escritórios e a atuação do ICMBio e Ibama em Manicoré e 

Humaitá 

 1.1.2 Realizar concursos públicos para ampliação do quadro de servidores do ICM-

Bio e Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de UCS (Demuc/Sema 

-AM) das UCs em Manicoré e Humaitá 

1.2.1 Implementar estratégias de fixação de servidores nas UCs federais nos mu-

nicípios do interflúvio Purus-Madeira (Ministério do Meio Ambiente - MMA)

1.2.2 Implementar o número mínimo de servidores para garantir a efetividade dos 

Núcleos de Gestão Integrada (NGIs) do ICMBio

1.2.3 Implementar estrutura física e aquisição de equipamentos para os NGIs 

(ICMBio)

1.2.4 Estabelecer protocolos de segurança para garantir a proteção e integrida-

de física dos servidores e patrimônio público na gestão das UCs em Manicoré e 

Humaitá

1.3.1 Tornar o fortalecimento das organizações sociais ação prioritária nas estra-

tégias de gestão das UCs

1.3.2 Instituir uma estratégia de revisão participativa e eficiente dos Planos de 

Gestão das UCs

1.3.3 Incorporar processos de busca ativa para identificação e formação de lide-

ranças comunitárias para o processo de cogestão de UCs

1.3.4 Implementar programas de formação continuada para conselheiros das UCs

1.3.5 Implementar estratégias de formação continuada sobre ferramentas de co-

gestão para gestores de áreas protegidas federais e estaduais no âmbito da Aca-

demia Nacional da Biodiversidade (Acadebio/ICMBio) e Sema-AM 

1.3.6 Debater e condicionar à aprovação dos Conselhos Gestores das UCs, e con-

sultas prévias, no caso de povos e comunidades tradicionais, as iniciativas de 

geração de recursos através de instrumentos econômicos para conservação. Ex.: 

Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), Pagamento por Serviços Ecossistê-

micos (PSE) e REDD+

1.1 Garantir infraes-

trutura e recursos hu-

manos para a gestão 

das UCs federais e 

estaduais

1.2 Fortalecer instru-

mentos e espaços para 

a cogestão das áreas 

protegidas

Aprimorar e elaborar 

estratégias de gestão 

de UCs e proteção de 

áreas protegidas

1.3 Consolidar os 

assentamentos da 

reforma agrária com 

garantia da proteção 

de direitos ambientais 

e territoriais e cum-

primento da função 

socioambiental da 

terra

Políticas Públicas
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Ações propostas      

1.3.7 Aprimorar as estratégias de orçamento participativo das UCs pelo Programa 

Áreas Protegidas da Amazônia (Programa Arpa)

1.3.8 Formular e/ou aprimorar indicadores para a gestão das UCs. Ex.: Sistema de 

Gerenciamento das UCs (SisArpa) e Sistema de Indicadores Socioambientais (Si-

suc)

1.3.9 Instituir e/ou fortalecer ferramentas e canais de comunicação para compar-

tilhamentos de informações entre comunitários e organizações relevantes para a 

gestão das UCs. Ex.: elaboração de informativos virtuais e impressos (Sema-AM e 

ICMBio); vinculação de informações nos informativos do Observatório da BR-319, 

Rádio Floresta – Careiro etc.

1.3.10 Estabelecer processos de apropriação dos Planos de Gestão das UCs pelos 

gestores e comunidades. Ex.: elaboração de cartilhas em linguagem acessível

1.3.11 Apoiar a elaboração e implementação da Planos de Gestão Territorial e Am-

biental (PGTAs) em TIs

1.4.1 Fomentar a discussão sobre a criação de uma instância de coordenação para 

o planejamento integrado do Mosaico de Áreas protegidas e assentamentos do 

eixo da BR-319 e sul do Amazonas

1.4.2 Submeter o processo de reconhecimento do Mosaico de Áreas Protegidas da 

BR-319 ao Ministério do Meio Ambiente (MMA)

1.4.3 Promover encontros entre as redes de organizações atuantes nos territórios 

para padronização e organização de dados já existentes para a produção de in-

formações que subsidiem o monitoramento de pressões e ameaças 

1.4.4 Criar um plano de ação para o monitoramento de pressões e ameaças com 

envolvimento dos gestores, comunidades e demais parceiros

1.4.5 Garantir a implementação e o alcance dos recursos do Programa Arpa de 

integração das UCs com áreas de entorno

1.5.1 Elaborar e divulgar relatório com informações sobre o “estado da arte” da 

implementação dos assentamentos nos territórios da BR-319 (Incra)

1.5.2 Elaborar um Plano de Consolidação dos Assentamentos com estratégias di-

ferenciadas para cada modalidade, levando em consideração as dinâmicas ter-

ritoriais e de forma a garantir a função socioambiental da terra, com metas, pra-

zos e fontes de recursos para sua implementação, pelo Incra e assentados, com 

acompanhamento do Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM)

1.5.3 Elaborar um modelo de gestão e controle social para implementação do Pla-

no de Consolidação dos Assentamentos (incluindo convênios firmados entre Incra 

e Prefeituras; ações de vistoria e atualização de beneficiários; subsídios para dis-

cussões no Fórum, etc.)

1.5.4 Revisar e implementar os Planos de Desenvolvimento dos Assentamentos 

(PDAs) dos assentamentos convencionais e Planos de Utilização nos assenta-

mentos diferenciados, de forma participativa com os assentados

1.5.5 Promover discussões sobre as atuais regras de emancipação e regularização 

fundiária nos assentamentos e as garantias de apoio à permanência das famí-

lias nessas áreas (Incra, MPF-AM e organizações representativas de agricultores 

e agricultoras familiares e populações tradicionais)

1.5.6 Cumprir as recomendações da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

do MPF (PFDC-MPF) para a implementação do Programa Titula Brasil (ver item 3.3) 

1.5.7 Dar ampla visibilidade às ações de regularização ambiental e fundiária nos 

assentamentos (Incra)

1.5.8 Garantir salvaguardas sociais e de proteção ambiental e dos territórios coletivos 

na regularização fundiária em assentamentos convencionais e diferenciados (Incra)

1.4 Fortalecer instru-

mentos e estratégias 

independentes de 

identificação, zonea-

mento e demarcação 

de territórios de povos 

e comunidades tradi-

cionais e indígenas 

1.5 Consolidar os 

assentamentos da 

reforma agrária com 

garantia da proteção 

de direitos ambientais 

e territoriais e cum-

primento da função 

socioambiental da 

terra

Políticas Públicas
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Ações propostas      

1.5.9 Revisar as metas anuais de redução do desmatamento nos assentamentos e 

elaborar um Sistema de Monitoramento com capacitação de servidores do Incra      

para emissão de relatórios (Incra, em parceria com organizações da sociedade 

civil)

1.5.10 Garantir recursos contínuos para ações de apoio à produção sustentável 

nos assentamentos convencionais e diferenciados (Incra)

1.5.11 Garantir recursos contínuos para o estabelecimento de convênios e/ou 

Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com poder público e/ou organizações da 

sociedade civil para realização de Assistência Técnica e Extensão Rural e Florestal 

(Aterf) entre o Incra e o organizações de Aterf, incluindo o Instituto de Desenvolvi-

mento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam)

1.5.12 Garantir recursos para o estabelecimento de convênios e parcerias para 

implementar infraestrutura e serviços de telecomunicações nos assentamentos, 

seguindo o modelo de gestão e controle social estabelecido nos assentamentos 

(Incra, prefeituras, assentados e organizações da sociedade civil)

1.6.1 Realizar formações sobre direitos e reconhecimento territorial para povos e 

comunidades tradicionais e indígenas

1.6.2 Realizar formações sobre protocolos de consulta para povos e comunidades 

tradicionais e indígenas

1.6.3 Apoiar a elaboração de protocolos de consulta para povos e comunidades 

tradicionais e indígenas

1.6.4 Realizar cursos e oficinas sobre ferramentas e tecnologias para zoneamentos 

e mapeamentos territoriais. Ex.: cartografia social, utilização de drones, GPS e 

elaboração de mapas

1.6.5 Apoiar a elaboração de zoneamentos e mapeamentos territoriais indepen-

dentes e de áreas protegidas. Ex. cartografias sociais e etnomapeamentos

1.6 Fortalecer instru-

mentos e estratégias 

independentes de 

identificação, zonea-

mento e demarcação 

de territórios de povos 

e comunidades tradi-

cionais e indígenas

Políticas Públicas

Sociedade Civil 
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Ações localizadas

•  Desenvolver estrutura para manuten-
ção e posse de informações estraté-
gicas nas organizações sociais locais: 
“Centros Sociais de Informações sub- 
regionais” (Humaitá, Manicoré e Ca-
reiro)

•  Elaborar um mapeamento participa-
tivo dos recursos extrativistas (cas-
tanhais e outros de uso comum) no 
Projeto de Assentamento Agroextra-
tivista (PAE) Jenipapo em Manicoré 
(comunidades do assentamento e Al-
deia Kamauiá)

•  Reestruturar e reequipar os escritórios 
da Funai, ICMBio e Ibama em Humaitá

•  Reestruturar e reequipar o escritório 
do ICMBio em Manicoré

•  Revisar o Plano de Gestão da Resex 
Capanã Grande (Manicoré) 

•  Criar e implementar a RDS do Rio Ma-
nicoré (Manicoré)

•  Expandir o alcance dos recursos do 
Programa Arpa, por meio de ações in-
tegradas de UCs já inseridas no Pro-
grama, às Florestas Estaduais de Ta-
pauá e Canutama

•  Realizar encontros (virtuais e/ou pre-
senciais, com protocolos sanitários) 
com as comunidades locais nas áreas 
protegidas, conselhos e órgãos ges-
tores e organizações da sociedade 
civil para implementação do Mosaico 
de Áreas Protegidas da BR-319 (UCs 
estaduais e federais de Beruri, Borba, 
Manicoré, Tapauá, Lábrea, Canutama 
e Humaitá)

COGESTÃO FUNDIÁRIA  
NA RDS DO RIO AMAPÁ 

Protagonizada por seu Conselho 
Gestor, na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) do Rio Amapá, 
em Manicoré, houve a discussão 
da redelimitação territorial da UC, 
representando uma estratégia 
potente de diálogo e cogestão. A 
estratégia consistiu na criação de 
“Plantões Fundiários”, um processo de 
levantamento in loco e documental de 
títulos de terras incidentes nos limites 
da UC. Com a peculiaridades de ser 
uma das poucas UCs estaduais criadas 
sem as comunidades dentro de seus 
limites, devido presença de títulos 
definitivos nas áreas de ocupação e 
moradia, a estratégia contou com apoio 
massivo destas comunidades. Foram 
realizadas convocações nos meios de 
comunicação locais para a localização 
e organização desses títulos, alguns 
dos quais pertencentes aos próprios 
comunitários da RDS. Existiam inúmeras 
dúvidas tanto em relação aos seus 
direitos de ocupação e uso, tendo em 
vista a existência desses documentos 
individuais e o histórico fundiário da área, 
parte da qual havia sido de propriedade 
de uma empresa, depois vendida para 
um investidor estrangeiro. Nem todas 
as dúvidas puderam ser dirimidas 
devido à ausência de participação de 
alguns órgãos fundiários no processo, 
mas as comunidades contribuíram 
para o mapeamento do território e 
participaram de grupos de estudos 
para discutir os novos limites da UC. A 
partir das discussões nesses grupos, 
e com a assessoria de departamento 
de populações tradicionais da Sema-
AM, foi elaborada uma Nota Técnica e 
um mapa com os novos limites, sendo 
direcionada aos chefes dos órgãos 
ambientais e fundiários competentes. 
Devido à suspensão das reuniões do CG 
no contexto da pandemia COVID-19, 
contudo, o processo aguarda o seu 
desfecho, e a descontinuidade e nova 
configuração da gestão das UCs  
pela Sema-AM podem constituir  
um desafio para isso. 
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OE02 - Garantir capacidade do 
estado para o ordenamento territorial 
e a transparência da gestão 
ambiental e fundiária

O poder público, principalmente o estadual 
e o federal, é responsável pelas principais 
ações de ordenamento territorial. Ao mesmo 
tempo, a responsabilidade pelas  gestões  
ambiental e territorial - da qual depende a 
implementação das ações de ordenamento - 
está descentralizada entre os entes federativos, 
e dividida  entre órgãos com acessos 
diferentes aos recursos e às estratégias. Os 
órgãos estaduais e federais, historicamente, 
não conseguem executar todas as  ações 
planejadas, pelas limitações de estrutura. É um 
fato especialmente preocupante para as ações 
governamentais que dependem do apoio de 
projetos e o aporte de recursos externos aos 
orçamentos públicos. Sem resultados efetivos, 

os recursos federais também correm o risco de 
serem cortados.           

Os municípios do Amazonas contam 
com baixa infraestrutura, poucos recursos 
financeiros e capacidades técnicas instaladas 
limitadas nas Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente (Semmas), órgãos que tendem a 
compartilhar a gestão ambiental e territorial 
com outras pastas, como a de Produção 
ou Turismo. Nesse sentido, mesmo que 
haja um planejamento e uma coordenação 
interinstitucional  entre  órgãos,  as  ações  seguem 
sendo insuficientes. Complementarmente, as 
deficiências de instrumentos de apoio, como 
os de regularização fundiária e ambiental, 
assim como a baixa transparência das ações 
governamentais, dificultam também a 
governança, a gestão de áreas protegidas e a 
participação da sociedade civil na construção 
de soluções.     

Ações propostas      

2.1.1 Apoiar a realização de diagnósticos e levantamentos sobre as Semmas e 

respectivos Sistemas Municipais de Meio Ambiente (Sismumas) com apoio do 

Fórum Permanente das Secretarias de Meio Ambiente do Amazonas (Fopes)

2.1.2 Elaborar e/ou revisar os Planos Municipais de Meio Ambiente e Sistemas Mu-

nicipais de Meio Ambiente para definição de programas e ações estratégicas

2.1.3 Reativar e/ou fortalecer os Conselhos e Fundos Municipais de Meio Ambiente

2.1.4 Fortalecer o Fórum Permanente das Secretarias de Meio Ambiente do Ama-

zonas (Fopes) (Sema-AM)

2.1.5 Reativar a Comissão Temática sobre Desenvolvimento municipal no âmbito 

do Fórum da BR-319

2.1.6 Promover discussões sobre instrumentos econômicos para a conservação 

e qualidade ambiental nas áreas rurais e urbanas municipais, especificamen-

te sobre a implementação do ICMS Verde e o Programa Cidades Sustentáveis 

(Sema -AM)

2.1.7 Ampliar a divulgação e garantir a transparência para acesso a recursos do 

Fundo Estadual de Meio Ambiente (Fema) 

2.1.8 Captar recursos para implementação dos Planos Municipais de Meio Am-

biente (Semmas)

2.1.9 Captar recursos para a elaboração e execução dos Planos de Prevenção e 

Combate ao Desmatamento e Queimadas (PPCDQ) municipais (Sema-AM e 

Semmas)

2.1.10 Realizar concursos e contratações para garantir corpo técnico para a exe-

cução do licenciamento ambiental pelas Semmas

2.2.1 Realizar avaliação sobre o funcionamento e efetividade dos instrumentos de 

ordenamento vigentes nos municípios

2.2.2 Atualizar a legislação municipal com incidência sobre o ordenamento terri-

torial, como: Código de Postura, Código Ambiental, Lei de Parcelamento de Solos, 

dentre outros 

2.1 Estruturar os ór-

gãos ambientais muni-

cipais para a gestão 

ambiental e territorial

2.2 Aumentar a eficiência 

e aderência dos instru-

mentos de planejamento 

e zoneamento territorial
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Ações propostas      

2.2.3 Promover eventos e formações sobre planejamento e instrumentos de orde-

namento Territorial Municipal para servidores municipais

2.2.4 Promover discussões sobre instrumentos de gestão e zoneamento para 

operadores de políticas públicas. Ex.: Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), 

Planos de Gestão de Unidades de Conservação, Planos de Desenvolvimento dos 

Assentamentos (PDAs), instrumentos municipais e mapeamentos participativos.

2.2.5 Incorporar os Protocolos de Consulta dos povos e comunidades tradicionais 

e indígenas no planejamento e execução de políticas intersetoriais

2.2.6 Elaborar e/ou revisar os Planos Diretores municipais (avaliação e revisão de 

critérios e elaboração de diagnóstico incluindo áreas rurais e suas especificidades)

2.2.7 Elaborar uma metodologia simplificada e com participação social para elabo-

ração do ZEE da sub-região do Madeira e revisão do ZEE do contexto do Rio Purus

2.3.1 Elaborar um Programa de Formação contínuo de brigadistas locais coordena-

dos pelas Semmas

2.3.2 Elaborar um desenho estratégico e intersetorial de monitoramento e fiscali-

zação periódica de abertura de ramais entre Sema-AM, Ipaam, Ibama, ICMBio, Po-

lícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Batalhão da Polícia Ambiental 

da Polícia Militar do Amazonas (BPA-PMAM)

2.3.3 Desenvolver protocolos integrados de controle, monitoramento e fiscalização 

entre órgãos e de segurança ambientais para ilícitos ambientais (Sema-AM, Ipaam, 

Ibama, ICMBio, PF, PRF e BPA-PMAM) envolvendo as populações locais a partir de 

mecanismos para facilitar denúncias

2.3.4 Desenvolver uma estrutura para monitoramento e comunicação de pressões 

e ameaças ambientais em parceria com as Associações Comunitárias

2.3.5 Elaborar e implementar estratégias de fiscalização da pesca em parceria com 

organizações comunitárias e da sociedade civil e estratégias de vigilância e moni-

toramento independente (Sema-AM, Ipaam, Ibama, ICMBio, PF, PRF e BPA-PMAM)

2.4.1 Estabelecer portais de controle previstos no âmbito das pré-condicionantes 

do licenciamento ambiental da BR-319, envolvendo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), Sema-AM, Ipaam, Agência de Defesa Agro-

pecuária e Florestal do Estado do Amazonas (DAF), MPF-AM

2.4.2 Elaborar estratégias de captação de recursos contínuos e em longo prazo para 

estruturação da Sema-AM (Governo do Estado do Amazonas, Tribunais de Contas 

Estaduais)

2.4.3 Garantir recursos para a realização de concursos públicos para a estrutura-

ção dos órgãos ambientais e fundiários: Incra, IBAMA, ICMBio, Fundação Nacional 

do Índio (Funai), Ipaam, e Demuc/Sema-AM

2.4.4 Apoiar a descentralização da gestão ambiental inicialmente através de “po-

los sub-regionais”, com equipe multidisciplinar exigida pela Lei Complementar nº. 

140, cedida pelos órgãos ambientais municipais e estaduais, para realização do li-

cenciamento ambiental em nível municipal (Humaitá, Manicoré, Apuí e/ou Lábrea) 

(PAAM e Semmas)

2.4.5 Consolidar a estratégia e operacionalização dos Centros Multifuncionais no 

interior para o licenciamento ambiental em nível estadual em apoio à descentrali-

zação da gestão ambiental (garantir os objetivos de contratação de profissionais 

e ampliação do escopo dos serviços ofertados) (Ipaam)

2.4.6 Avaliar o cumprimento das recomendações do Imazon para melhoria das prá-

ticas fundiárias no Amazonas pela Secretaria de Estado das Cidades e Territórios 

(SECT-AM) 

2.3 Fortalecer a coor-

denação institucional 

para as ações de con-

trole e fiscalização

2.4 Aumentar as 

capacidades estatais 

e fortalecer a infraes-

trutura dos órgãos 

ambientais  

e fundiários

Políticas Públicas



206

Ações propostas      

2.4.7 Terceirizar os serviços com demanda técnica de recursos humanos especiali-

zados, como os de cartografia, com supervisão e validação dos produtos por fun-

cionários do órgão fundiário (SECT-AM)

2.4.8 Definir metas anuais factíveis para as principais atividades da SECT-AM

2.4.9 Concluir o processo de digitalização do acervo, especialmente dos documen-

tos do antigo Instituto de Terras do Estado do Amazonas (Team) que ainda se en-

contram em papel (SECT-AM)

2.4.10 Concluir o processo de organização e atualização da base de dados fundiária 

para o Sirgas 2000 (SECT-AM)

2.4.11 Implementar uma Ouvidoria Agrária estadual para direcionamento de denún-

cias e resolução de conflitos (SECT-AM)

2.5.1 Reativar as Comissões Temáticas sobre Comando e Controle e Gestão Am-

biental e Territorial no âmbito do Fórum da BR-319, com ampla participação da so-

ciedade civil e populações locais e organizações representativas dos municípios do 

interflúvio Purus-Madeira na região da BR-319

2.5.2 Elaborar um relatório com cadastro de moradores da área “fundiária” (faixa de 

2.000) ao longo do eixo da rodovia e estabelecer estratégias para o controle de ocu-

pações e invasões (MPF-AM, DPE-AM, órgãos ambientais e fundiários, STTR e or-

ganizações representativas de comunidades e agricultores e agricultores familiares)

2.5.3 Organizar e integrar as bases cadastrais ambientais e fundiárias estaduais e 

federais: Incra, SECT-AM, ICMBio, Ipaam, e Serviço Florestal Brasileiro (SFB)

2.5.4 Sistematizar e disponibilizar dados e informações ambientais e fundiárias de 

acordo com o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI): Incra, SECT-AM, 

ICMBio, Ipaam, SFB

2.5.5 Aprimorar a governança sobre a etapa de inscrição do CAR: SECT-AM, Ipaam, 

DAM e sociedade civil

2.5.6 Realizar capacitações para o acesso e utilização de dados ambientais e fun-

diários com organizações do poder público e sociedade civil

2.6.1 Divulgar de forma ampla, acessível e sistematizada, inclusive por meio do Co-

mitê Gestor do Programa (preferencialmente no site do Incra) informações sobre os 

municípios que aderiram ao Programa Titula Brasil e a integralidade dos Acordos de 

Cooperação Técnica firmados e Planos de Trabalho atualizados e eventualmente os 

já executados;

2.6.2 Capacitar e habilitar os agentes públicos indicados pelos municípios como inte-

grantes dos Núcleos Municipais de Regularização Fundiária (NMRF), condicionando-

-as ao efetivo início de exercício das funções operacionais no âmbito do Programa;

2.6.3 Adotar as medidas necessárias para que nenhuma gleba federal seja objeto 

de regularização fundiária sem consulta e manifestação expressa de os órgãos e 

entidades a que alude o art. 12 do Decreto nº 10.592/2020, “não se atribuindo à 

ausência de manifestação, em hipótese alguma, efeitos de concordância tácita”.

2.6.4 Fornecer aos municípios acesso direto aos sistemas e/ou bancos de dados que 

permitam atestar a aptidão da área para fins de regularização fundiária para aferir, 

por exemplo, sobreposições com Cadastros Ambientais Rurais (CAR), Unidades de 

Conservação (UCs), registros de conflitos na Câmara de Conciliação Agrária, rei-

vindicação ou demarcação de território tradicional, entre outros

2.6.5 Garantir nos Acordos de Cooperação Técnica a obrigatoriedade de cumpri-

mento e a observância das ações recomendadas pelo MPF ao prefeito municipal, 

notadamente: a necessidade de que as ações a cargo do NMRF sejam executadas 

exclusivamente por servidores públicos efetivos; vedação dos servidores integran-

tes do NMRF e respectivos cônjuges, companheiros e companheiras como bene-

2.5 Promover a trans-

parência dos pro-

cessos ambientais e 

fundiários

2.6 Cumprir as reco-

mendações da PFDC-

-MPF na execução do 

Programa Titula Brasil 

quanto à transparên-

cia dos processos de 

atribuição do Incra       
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Ações propostas      

ficiários da titulação no âmbito do Programa; o estabelecimento prévio e abstra-

tamente, pelos municípios, de regras de impedimento e suspeição, que não sejam 

menos rígidas do que os eventuais parâmetros aplicáveis aos servidores do próprio 

Incra; e a observância dos instrumentos de transparência e participação social que 

prestigiem o controle local sobre a formulação e execução do plano de trabalho

2.7.1 Adotar medidas administrativas municipais para impedir que agentes públicos 

municipais, especialmente os integrantes do NMRF e respectivos cônjuges, compa-

nheiros e companheiras figurem como beneficiários de regularização fundiária no 

âmbito do Programa, direta ou indiretamente, de acordo com a normativa (art. 5º, 

§1º, da Lei Federal nº 11.952/2009)

2.7.2 Afastar a atuação de agentes municipais ocupantes de cargos em comissão, 

temporários ou terceirizados, escolhidos por meio de processo seletivo aberto a to-

dos os interessados, ampla e previamente divulgado na realização de vistorias téc-

nicas e revisões populacionais, inclusive coleta de dados, garantindo exclusividade 

de atuação aos servidores públicos efetivos do município

2.7.3 Estabelecer, previamente ao início do Programa, regras de impedimento e/ou 

suspeição aplicáveis aos servidores públicos efetivos integrantes do NMRF que 

contemplem, em sua integralidade, os princípios da impessoalidade, moralidade e 

probidade administrativas

2.7.4 Emitir atestados de cumprimento ou da função social da propriedade rural, 

fundamentados com a legislação pertinente, nas áreas passíveis de regularização 

fundiária

2.7.5 Divulgar amplamente e de forma acessível as seguintes informações: áreas 

passíveis de regularização fundiária em glebas federais não destinadas e de titula-

ção em projetos de assentamento; os Acordos de Cooperação Técnica formalizados 

com o Incra, em sua integralidade, inclusive nas páginas de internet dos municípios; 

e os resultados decorrentes da execução do plano de trabalho, de forma periódica 

e objetiva; 

2.7.6 Abster-se de análise de processos e pedidos de regularização fundiária nos 

casos em que forem constatadas as seguintes situações: a) sobreposição total ou 

parcial em qualquer percentual de qualquer espécie de CAR relativos à área objeto 

de solicitação; b) registro de conflito fundiário na Câmara de Conciliação Agrária, 

cujo resultado da consulta deve necessariamente constar do processo de titulação; 

c) incidência sobre áreas reivindicadas por povos e comunidades tradicionais, ainda 

que não demarcadas ou sem processo instaurado, ou sequer registradas no Siste-

ma de Gestão Fundiária (Sigef) do Incra     

2.7.7 Realizar vistorias técnicas in loco em todas as áreas submetidas a processo 

de regularização fundiária no âmbito dos NMRF, havendo ou não determinação ou 

indicação expressa do Incra, com observância da habilitação técnica necessária;

2.7.8 Garantir que nos Acordos de Cooperação Técnica constem a obrigatoriedade 

de cumprimento e a observância das ações recomendadas pelo MPF aos prefei-

tos municipais, supracitados e notadamente: a) que as ações a cargo do NMRF 

sejam executadas exclusivamente por servidores públicos efetivos; b) a vedação 

de que servidores integrantes do NMRF e respectivos cônjuges, companheiros e 

companheiras figurem como beneficiários da titulação no âmbito do Programa, em 

conformidade com o art. 5º, §1º, da Lei nº 11.952/2009; c) o estabelecimento prévio 

e abstratamente de regras de impedimento e suspeição, que não sejam menos rí-

gidas do que os eventuais parâmetros aplicáveis ao servidores do Incra; d) a obser-

vância dos instrumentos de transparência e participação social que prestigiem o 

controle local sobre a formulação e execução do plano de trabalho.

2.7 Cumprir as reco-

mendações da PFDC-

-MPF na execução do 

Programa Titula Brasil 

quanto aà transpa-

rência dos processos 

de atribuição dos 

municípios  
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Ações localizadas

•  Promover debates junto às Secre-
tarias Municipais de Meio Ambiente 
(Semmas) de Manicoré, Careiro e Hu-
maitá sobre estratégias de articulação 
e fortalecimento. Ex.: criação de um 
escritório de projetos ou departamen-
to no âmbito da Sema-AM ou Associa-
ção Amazonense de Municípios (AAM); 
criação de um Consórcio Intermunici-
pal de Semmas, com foco em ativida-
des do Plano Estadual de Prevenção e 
Combate ao Desmatamento e Quei-
madas (PPCDQ-AM) e Plano Estadual 
de Educação Ambiental, entre outros

•  Fortalecer o Conselho Municipal e 
apoiar a captação de recursos para o 
Fundo Municipal de Meio Ambiente de 
Manicoré

•  Apoiar a revisão e atualização das le-
gislações voltadas para gestão am-
biental e territorial no âmbito municipal 
em Humaitá e Manicoré (Lei Orgânica, 

Código Ambiental, Códigos de Postura, 
Código Tributário, Lei de Parcelamen-
to do Solo, entre outras) para funcio-
namento dos Sistemas Municipais de 
Meio Ambiente

•  Reestruturar e reequipar os escritórios 
do Ibama, ICMBio e Funai em Humaitá 
e Manicoré

•  Capacitar os Policiais Militares lota-
dos no 4º Batalhão da Polícia Militar de 
Humaitá, para formação de um desta-
camento do Batalhão Ambiental, para 
atender Humaitá, Manicoré, Lábrea, 
Apuí, Novo Aripuanã e Borba

•  Difundir as recomendações da Pro-
curadoria Federal dos Direitos do Ci-
dadão (PFDC-MPF) para execução 
do Programa Titula Brasil junto aos 
municípios a região da BR-319 ade-
rentes ao programa (Careiro, Mani-
coré) ou em via de adesão (Humaitá) 
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OE03  - GARANTIR GOVERNANÇA E 
CONTROLE SOCIAL PARA A PROTEÇÃO 
AMBIENTAL E TERRITORIAL

A centralidade das ações do Estado no 
ordenamento e na proteção ambiental e 
territorial, somadas às desigualdades de 
oportunidades para a participação dos povos e 
comunidades tradicionais e indígenas, apontam 
para a necessidade do fortalecimento da 
governança dos territórios e do controle social. 
Por um lado, é preciso fortalecer os espaços de 
coordenação e diálogo para a transparência das 
ações estatais e democratizar as ferramentas de 
acesso e produção de informação. Por outro, 
em contextos de baixa capacidade estatal, a 
vigilância e o monitoramento independente, 
conduzido por organizações da sociedade civil e 
de comunidades, com segurança para as pessoas 
envolvidas, podem minimizar as ameaças 
sobre os territórios. Tais ações servem à gestão 
territorial e para subsidiar com informações as 
estratégias coordenadas de proteção, elaboração 
de políticas e fiscalização. Além disso, são 
importantes para a articulação e o intercâmbio 

de conhecimentos e saberes, a democratização 
da ciência e maior efetividade nas ações de 
gestão dos bens comuns e coletivos.

Uma das formas de aliviar as pressões 
sobre os territórios amazônicos é aumentar 
a participação da sociedade civil, inclusive 
comunidades tradicionais e indígenas, em 
ações de governança. Assim como aumentar 
os mecanismos de controle social sobre as 
ações do Estado.  As atividades da sociedade 
civil devem ser complementares à atuação 
dos órgãos governamentais competentes. O 
monitoramento independente, conduzido 
por organizações da sociedade civil sem 
intervenções do Estado, financiadores ou 
empreendedores pode produzir informações 
estratégicas aos órgãos governamentais; 
mas também apoiar a conservação dos 
recursos naturais e da sociobiodiversidade. 
O intercâmbio de conhecimentos e saberes, a 
democratização da ciência e a maior efetividade 
nas ações de gestão dos bens comuns e coletivos 
também são instrumentos importantes para a 
articulação de uma maior participação social. 

Ações propostas      

3.1.1 Ampliar os canais de diálogo entre sociedade civil e instituições fiscaliza-

doras da ação pública e de defesa de direitos coletivos e individuais ambientais 

e fundiários, como Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM), Ministério 

Público Estadual do Amazonas (MPAM), Tribunais de Contas da União (TCU), Tri-

bunal de Contas do Estado (TCE-AM) e Defensoria Pública do Estado (DPE-AM). 

Ex.: MPF na comunidade

3.1.2 Criar e/ou fortalecer instâncias de controle social para destinação de terras 

públicas e ações fundiárias. Ex.: Fórum Diálogo Amazonas; Comitê interinstitucio-

nal, com sociedade civil, academia, órgãos de governo e ministério público

3.1.3 Promover discussões de avaliação sobre a implementação CAR com foco 

sobre governança, sobreposições, etapa de inscrição e CAR em áreas coletivas: 

SECT, PAAM, Idam  e sociedade civil

3.1.4 Implementar instâncias locais para apoiar na análise e validação do CAR, com 

a participação de comunidades, instituições governamentais e da sociedade civil

3.2.1 Reconhecer a auto-organização dos povos e comunidades tradicionais e 

indígenas de acordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Tra-

balho (OIT)

3.2.2 Realizar formações sobre direitos territoriais de povos e comunidades tradicio-

nais e indígenas e operadores do direito e de políticas públicas. Ex.: Cursos FORMAR 

do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB); capacitações promovidas 

pelo MPF-AM, entre outros

3.2.3 Promover e apoiar a participação de organizações representativas das popu-

3.1 Implementar me-

canismos e ferramen-

tas de governança e 

controle social para 

a gestão ambiental e 

territorial

3.2 Fortalecer a orga-

nização e articulação 

social dos territórios 

da BR-319
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Ações propostas      

lações tradicionais em espaços públicos de discussão em nível estadual e federal. 

Ex.: Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemaam); Câmaras Técnicas, Comitês 

Interinstitucionais, entre outros.

3.2.4 Apoiar financeiramente a participação de populações tradicionais e indígenas 

e agricultores e agricultoras em eventos em nível regional e federal relacionados a 

proteção de seus territórios

3.2.5 Apoiar a consolidação de empreendimentos familiares e coletivos da agricultura 

familiar e comunidades tradicionais voltados às cadeias agroextrativistas sustentáveis 

3.2.6 Apoiar a implementação de políticas públicas de produção e geração de renda 

em assentamentos e UCs

3.2.7 Promover discussões sobre a implementação de mecanismos financeiros para 

conservação em UCS, assentamentos ambientalmente diferenciados e convencio-

nais com práticas sustentáveis de produção visando à autonomia dos territórios. 

Ex.: REDD+, Pagamento por Serviços Ambientais e Ecossistêmicos, entre outros

3.2.8 Realizar encontros e intercâmbios temáticos entre comunidades rurais, povos 

e comunidades tradicionais e indígenas dos territórios nos eixos da BR-319, BR-230 

e Interflúvio Purus-Madeira

3.2.9 Realizar encontros periódicos entre as redes de parceiros atuantes ou com 

possibilidades de atuação nos territórios, através da articulação: Rede Transdisci-

plinar da Amazônia (Reta), Observatório da BR-319, Rede Ciência Cidadã, Rede de 

Monitoramento Independente

3.3.1 Promover formação para o uso de tecnologias e ferramentas de apoio ao mo-

nitoramento independente junto a agentes públicos e comunidades envolvidas, com 

foco nos jovens. Ex.: drones, utilização de aparelhos tablets, celulares e aplicativos e 

sistemas de vigilância e monitoramento como o “SMART”, entre outros

3.3.2 Resgatar e fortalecer a estratégia de atuação do Monitoramento Participativo 

da Biodiversidade (ProBUC) em UCs estaduais (Sema-AM)

3.3.3 Fortalecer a estratégia de atuação do Programa de Monitoramento da Biodi-

versidade em UCs (Programa Monitora) em UCs federais (ICMBio)

3.3.4 Garantir recursos para o Programa Agentes Ambientais Voluntários (PAAV) 

nas UCs, com foco nos jovens, integrando as ações já existentes a outras áreas 

não beneficiadas como assentamentos ambientalmente diferenciados (Sema-AM 

e Incra)

3.3.5 Elaborar estratégias para aumentar a participação de mulheres no PAAV

33.6 Realizar debates e avaliações contínuas sobre o aprimoramento do PAAV 

quanto a situações de conflitos e reconhecimento da atuação dos AAVs pelas co-

munidades

3.3.7 Fortalecer e ampliar a atuação do Projeto “Pé de Pincha” integrando as ações 

já existentes a outras áreas não beneficiadas: Universidade Federal do Amazonas 

(Ufam) e Sema-AM

3.3.8 Promover ações para implementação do monitoramento da pesca e quali-

dade da água (Rede Ciência Cidadã e aplicativo “Ictio”) em locais de pressão do 

recurso garimpo

3.3.9 Apoiar estudos científicos sobre o garimpo e seus impactos ecossistêmicos

3.3.10 Promover a coalizão e ampliação das redes de monitoramento atuantes no in-

terflúvio Purus-Madeira e junto a outras da PanAmazônia, como Rede Transdisciplinar 

da Amazônia (Reta), Rede de Monitoramento Territorial Independente, Observatório da 

BR-319, Rede Ciência Cidadã, Red Amazónica de Información Socioambiental Georre-

ferenciada (RAISG - Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada)

3.3.11 Apoiar a sistematização e intercâmbio de experiências das organizações que 

conduzem monitoramento independente nos territórios

3.3 Promover estraté-

gias de monitoramen-

to independente dos 

recursos ambientais e 

da biodiversidade 

Sociedade Civil
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Ações propostas      

3.4.1 Apoiar a implementação de Acordos de Pesca e ações de monitoramento da 

pesca:  Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror), Sema-AM, or-

ganizações comunitárias e da sociedade civil

3.4.2 Divulgar informações sobre canais de denúncias e funcionamento dos meca-

nismos de fiscalização para as populações locais

3.4.3 Promover treinamento e assessoria técnica para a elaboração de Planos de 

Vigilância e Monitoramento de pressões e ameaças pelas comunidades: Ufam, Uni-

versidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e 

organizações não-governamentais

3.4.4 Apoio à elaboração e implementação de Planos de Proteção Territorial Indíge-

na. Ex.: Planos de Vigilância e Monitoramento e Combate a Incêndios

3.4.5 Implantar infraestrutura de comunicação de acordo com os planos de vigilân-

cia e monitoramento estabelecidos pelas comunidades

3.4.6 Estabelecer protocolos de segurança para garantir a proteção e integridade 

física dos agentes de vigilância e monitoramento, servidores e patrimônio público 

em parceria com os órgãos de fiscalização e segurança competentes: Sema-AM, 

ICMBio, Ibama, Ipaam, PF e PRF

3.4.7 Captar recursos para aquisição e manutenção de equipamentos e infraestru-

tura para ações de vigilância e monitoramento independente de pressões e amea-

ças realizadas por organizações comunitárias e da sociedade civil

3.4.8 Apoiar ações de comunicação para divulgação de dados e publicização de 

informações, relatórios e avaliações dos monitoramentos independentes realizados

3.4.9 Fomentar o uso das informações produzidas no âmbito do monitoramento in-

dependente para estruturação de políticas e ações de proteção pelo Estado

3.4 Promover ações 

coordenadas de moni-

toramento e vigilân-

cia comunitária para 

pressões e ameaças 

territoriais

Sociedade Civil
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Ações localizadas

•  Fortalecer e garantir ampla parti-
cipação da sociedade civil e repre-
sentatividade das populações locais 
e organizações representativas dos 
municípios do interflúvio Purus-Ma-
deira no Fórum da BR-319

•  Reativar as Comissões Temáticas no 
âmbito do Fórum da BR-319 e realizar 
encontros itinerantes nos municípios 
do interior no Interflúvio Purus-Ma-
deira 

•  Implementar Acordos e Monitoramen-
to de Pesca no Rio Manicoré, Projeto 
de Assentamento Agroextrativista 
(PAE) Jenipapo (Manicoré), Rio Tupa-
na e Rio Araçá (Careiro)

•  Captar recursos para implantar in-
fraestrutura de apoio para a fiscali-
zação da pesca ilegal de pirarucu na 
Comunidade Santo Antônio do ramal 
do Mamori (Careiro)

•  Captar recursos para implantar in-
fraestrutura de apoio para a fiscali-
zação da pesca ilegal de pirarucu na 
Comunidade Santo Antônio do ramal 
do Mamori (Careiro) e fiscalização de 
caça ilegal e invasões na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
do Rio Amapá e no Projeto de Assen-
tamento Agroextrativista (PAE) Jeni-
papos (Manicoré)

AGENTES AMBIENTAIS 
VOLUNTÁRIOS (AAVS)

Criado em 2008 pelo Ibama, e 
incorporado posteriormente pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
do Amazonas (Sema-AM), os Agentes 
Ambientais Voluntários (AAV) atuam 
como multiplicadores na comunicação 
e sensibilização ambiental junto às 
comunidades e de forma complementar 
aos órgãos responsáveis pela gestão 
ambiental. Implementado atualmente 
pelo Departamento de Mudanças 
Climáticas e Gestão de Unidades de 
Conservação (Demuc/Sema-AM) nas 
Unidades de Conservação estaduais, 
com vistas a interação com o Programa 
de Monitoramento da Biodiversidade 
(P), o Programa Agentes Ambientais 
Voluntários (PAAV) visa à cooperação 
entre órgão gestor e comunidades 
na proteção e conservação dos 
recursos naturais, no apoio às ações 
de fiscalização nas UCs, através do 
trabalho voluntário para a formação de 
redes de vigilância e monitoramento, 
combinado com ações de educação 
ambiental. O trabalho inicial contempla 
a mobilização e sensibilização das 
comunidades, compartilhamento dos 
objetivos do programa e escolha dos 
AAVs. Nas oficinas de formação, estes 
preparam o Plano de Trabalho para o 
monitoramento de pressões e ameaças 
ao território, incluindo as formas 
de confirmação das comunidades 
em participar do programa e o 
credenciamento dos AAVs. O processo 
de formação é contínuo e as atividades 
são iniciadas após seis meses da 
etapa de credenciamento. O PAAV 
proporciona um maior conhecimento 
sobre a UC e áreas do entorno pelos 
AAVs e comunidades; a formação e 
multiplicação de conhecimentos e 
direitos sobre os modos de vida e a 
proteção territorial; a formação de novas 
lideranças e o aumento da participação 
nos processos de gestão das UCs; e 
a promoção de ações de educação 
ambiental nas UCs e entorno. 
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OE04 - Saberes e conhecimentos 
para a conservação da diversidade 
ambiental e o uso comum e coletivo 
dos territórios

O fenômeno da transculturação, isto é, a 
transformação dos padrões culturais locais 
pela adoção de padrões externos, é visível em 
diversos territórios amazônicos5. Há nessas 
localidades uma disputa de narrativas onde, 
por ora, o meio ambiente é colocado como 
entrave, fazendo das organizações socioam-
bientais e populações tradicionais inimigos 
do desenvolvimento; e por ora é instrumen-
talizado para um processo que prejudica os 
modos de vida tradicionais. Para o fortaleci-
mento destes, através do intercâmbio de sa-
beres e conhecimentos, tanto a comunicação 
como a educação ambiental podem ser utili-

5 PÁGINA 22 (2020)

Ações propostas      

4.1.1 Fortalecer e ampliar a participação de atores locais na Comissão Interinstitu-

cional de Educação Ambiental do Estado do Amazonas (Ciea-AM)

4.1.2 Articular maior interação entre as Coordenações de Educação no Campo e 

Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Educação e 

Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc-AM)

4.1.3 Realizar debates sobre o Programa Estadual de Educação Ambiental em Con-

ferências municipais e estaduais de educação e meio ambiente

4.1.4 Fomentar a articulação das Coordenadorias com a rede estadual e municipal 

de ensino

4.1.5 Apoiar a formação de “formadores locais” para a Educação Ambiental pela 

Seduc-AM

4.2.1 Elaborar estratégias de captação de recursos para a implementação de políti-

cas e ações municipais de Educação Ambiental

4.2.2 Apoiar a elaboração e implementação de Projetos Político Pedagógicos (PPP) 

diferenciados para a conservação em escolas das redes estadual e municipais. Ex.: 

Empreendedorismo Verde, Economia Socioambiental, entre outros

4.2.3 Promover discussões sobre e Educação Ambiental no contexto local com ins-

tituições que atuam no território (realização de eventos como fóruns, congressos e 

seminários estaduais, regionais e municipais)

4.3. 1 Fortalecer a difusão da sociobiodiversidade Amazônica, como majoritária, re-

presentativa e mais adequada para a conservação da biodiversidade, bem como 

dos modos de vida das populações locais

4.3.2 Fortalecer a difusão das práticas e saberes locais como essenciais para a con-

servação da biodiversidade, bem como dos modos de vida das populações locais

4.3.3 Promover rodas de conversas com diferentes públicos para troca de experiên-

4.1 Implementar o 

Plano Estadual de 

Educação Ambiental 

(em curso)

4.2 Apoiar a elabo-

ração de políticas e 

ações municipais de 

Educação Ambiental

4.3 Fortalecer a produ-

ção e intercâmbio de 

conhecimentos, prá-

ticas e saberes locais 

para a sensibilização 

ambiental e conserva-

ção e uso do território

Políticas Públicas

Sociedade Civil

zados como instrumentos e foram incorpo-
radas nas propostas de ações.  

Por meio dos princípios da educação 
ambiental, como a interdependência so-
cioambiental, o pluralismo, o enfoque 
humanista, crítico, democrático e parti-
cipativo, é possível articular nas ações pe-
dagógicas políticas setoriais normalmente 
fragmentadas. Por outro lado, o incentivo 
à pesquisa nas universidades e instituições 
de ensino locais, assim como a participa-
ção da sociedade civil em atividades for-
mais produzindo conhecimento nas áreas 
ambiental e de conservação, por meio  de 
abordagens como as da “ciência cidadã”, 
podem contribuir para o fortalecimento 
das identidades locais e das estratégias de 
proteção ambiental dos territórios. 
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Ações propostas      

cias, bem como para tratar da importância de transmissão geracional das práticas 

e saberes, essenciais para a conservação da biodiversidade

4.3.4 Estabelecer um Programa de Bolsas para pesquisas socioambientais, voltadas 

à conservação e sustentabilidade, e culturas amazônicas, em parceria com univer-

sidades e organizações locais

4.3.5 Apoiar a formação e produção de materiais de comunicação produzidos por 

comunicadores locais de populações tradicionais e indígenas

4.3.6 Fortalecer ferramentas e meios de comunicação locais para campanhas e difu-

são de conhecimentos, saberes e práticas locais de conservação e uso do território

4.3.7 Realizar eventos com profissionais da área da educação e saúde sobre práticas 

amazônicas (Ex.: Pedagogia da Floresta, saberes sobre plantas, ervas, parteiras, ben-

zedeiras, pegador, uso de palhas e cipós em tecituras de instrumentos e ferramentas 

de trabalho, carpinteiros navais, cortadores de seringa, balata e sova, entre outros)

4.4.1 Realizar campanhas contínuas contra queimadas e atividades predatórias dos 

recursos naturais 

4.4.2 Apoiar a realização de levantamentos de bens culturais, naturais e paisagís-

ticos locais (materiais e imateriais) pelas populações locais. Ex.: identificação e 

construção de mapas comunitários, rotas para o turismo, entre outros

4.4.3 Apoiar estratégias de valorização do patrimônio socioambiental e cultural lo-

cal que envolvem o capital material e imaterial que não podem ser valorados pelo 

sistema monetário. Ex.: agroecossistemas amazônicos e serviços ecossistêmicos

4.4.4 Promover ações para dar visibilidade sobre a importância do patrimônio so-

cioambiental e cultural local para além do contexto amazônico, como a regulação 

do clima. Ex.: elaboração e difusão de estudos, realização de campanhas locais e 

regionais, articulação em rede, entre outras.

4.4.5 Promover debates sobre instrumentos econômicos para a conservação junto 

às populações locais e povos e comunidades tradicionais e indígenas. Ex.: Paga-

mentos por Serviços Ambientais (PSA) e Ecossistêmicos (PSE), REDD+, e políticas 

públicas correlatas 

4.4.6 Fomentar a integração entre práticas de conservação urbanas e rurais e uso 

dos territórios nas grades curriculares de ensinos fundamentais e básicos

4.4 Apoiar iniciativas 

locais rurais e urbanas 

de conservação e uso 

comum dos territórios

Sociedade Civil
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Ações Localizadas

•  Realizar debates e consultas públicas 
sobre o Plano Estadual de Educação 
Ambiental, envolvendo as Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente e Educa-
ção, sociedade civil, Conselhos Gesto-
res de UCs e populações tradicionais 
e indígenas nos municípios de Careiro, 
Manicoré e Humaitá

•  Apoiar a criação das Coordenadorias 
de Educação Ambiental pela Sema-
-AM, no âmbito das Secretarias Muni-
cipais de Meio Ambiente (Semmas) do 
Careiro, Manicoré e Humaitá 

•  Promover eventos sobre os impactos 

do agronegócio na conservação da 
biodiversidade em Humaitá e Manicoré 
(Universidades e instituições de pes-
quisa locais, sociedade civil, povos e 
comunidades tradicionais e indígenas)

•  Fomentar ações de diálogos interseto-
riais e fortalecimento político-institu-
cional para estratégias de conservação 
e bem viver no Distrito de Realidade

•  Fortalecer a Rádio Floresta (Casa do 
Rio) como canal de comunicação para 
compartilhamentos de informações 
sobre conservação, modos de vida e 
bem viver no Careiro 
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SISTEMAS DA 
AGROBIODIVERSIDADE 
PROMOTORES 
DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

2
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

Os modelos produtivos na Amazônia es-
tão entrelaçados às dinâmicas culturais, so-
cioeconômicas e à diversidade ambiental da 
região. São processos não excludentes entre 
si, necessariamente, mas que podem apre-
sentar tensionamentos, como a especializa-
ção e a diversificação, a manutenção de prá-
ticas tradicionais e a adaptação a mercados, 
o fortalecimento de trocas “não monetárias” 
e a geração de renda “monetária”, além da de-
pendência e a autonomia, entre outros.  

O  fortalecimento e a estruturação de 
cadeias produtivas nos territórios-alvo da 
ADT são capazes de impactar positivamen-
te na conservação dos recursos florestais e 
na economia familiar, de viabilizar segu-
rança alimentar e nutricional das famílias, 
considerando-se os riscos que possam cau-
sar à desestruturação da organização so-
cial dos territórios.

No contexto amazônico, os sistemas pro-
dutivos que integram o conceito de “agri-
cultura familiar” são fundamentais para a 
sustentabilidade e autonomia das famílias, 
frente aos modelos vinculados à expansão 
do agronegócio e a práticas predatórias e ile-
gais, que se baseiam na exploração exaustiva 
dos recursos. Os sistemas rurais familiares 
são caracterizados  pela produção constan-
te e diversificada de produtos e alimentos 
e pela ocupação das famílias em diferentes 
atividades e ambientes1. Os alimentos são 
obtidos principalmente pela produção de 
subsistência e por trocas e doações, proces-
sos que fortalecem a manutenção dos laços 
comunitários2. 

1 NODA et al (2007); DOS SANTOS PEREIRA et al (2015)
2 NODA et al (2007)

As pressões sobre os territórios amazôni-
cos e seus recursos, como o desmatamento, 
colocam em risco a Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) das pessoas. Estas ame-
aças sobre a segurança alimentar atingem 
tanto as famílias produtoras nas áreas rurais 
quanto os consumidores dos centros urba-
nos, que também dependem diretamente da 
produção familiar. Além disso, diversos pro-
dutos extrativistas são essenciais para a gera-
ção da renda monetária de famílias rurais. 
Apesar do avanço nas políticas de combate à 
fome e à extrema pobreza em nível nacional, 
no passado recente, a Amazônia concentrou 
18% dos lares em situação de insegurança ali-
mentar grave do país e a fome na região vol-
tou a ganhar evidência com a crise sanitária 
da Covid-193. 

O fomento à produção agroecológica, o de-
senvolvimento de estratégias de diversificação 
produtiva e o intercâmbio de conhecimento e 
saberes tradicionais da agrobiodiversidade4 
são essenciais para fortalecer a autonomia das 
organizações sociais e produtivas. 

3 OUTRAS PALAVRAS (2021)
4 Neste documento consideramos que o termo “sociobiodiver-
sidade”, utilizado pelas políticas públicas como referência aos 
produtos extrativistas. Está contido no termo mais abrangente 
“agrobiodiversidade” que, de acordo com Santilli (2009; P. 67) 
envolve as “interações e relações dinâmicas entre as sociedades 
humanas, as plantas cultivadas e os ambientes, devendo repercutir 
sobre as políticas de conservação dos agroecossistemas cultivados, 
promovendo a segurança alimentar e nutricional das populações 
humanas, inclusão social e desenvolvimento da sustentabilidade” 
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Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Desenvolver estratégias 
para o turismo e 

realizar capacitações 
em turismo de base 
comunitária (TBC) 
e parcerias entre 
comunitários e 

empresários de turismo

Garantir assistência 
técnica permanente, 

ampliada e qualificada 
nas comunidades, 

principalmente do Instituto 
de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal 
Sustentável do Estado do 

Amazonas (Idam)

Garantir a conservação 
ambiental e o uso 
sustentável dos 

recursos disponíveis, 
desenvolvendo e 

apoiando atividades 
extrativistas

Diversificar 
atividades 

produtivas e 
seus canais de 

comercialização

Estabelecer parcerias 
entre as comunidades e 

organizações governamentais 
e não-governamentais para 

elaboração de projetos e 
implementação de políticas, 

tais como a carteira 
de agricultor, Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) e 
títulos de terra

Fortalecer as lideranças 
para que informem e 
planejem suas ações 
nas comunidades e a 
comunicação entre 
os moradores (via 

grupos de Whatsapp e 
Facebook)

Estabelecer 
estratégias de 

mecanização da 
produção e eliminação 

de atravessadores 
para agregar valor e 
melhorar o preço dos 

produtos locais

Manter e 
fortalecer 

os laços e a 
igualdade entre 

comunitários 
nos espaços de 

articulação

Preservar o acesso às 
terras para plantar em 
abundância e realizar 
capacitações sobre 

manejo e proteção da 
fertilidade da terra 
para assegurar uma 
alimentação natural 

Fortalecer o 
empreendedorismo 

feminino, capacitações 
sobre artesanato 

para as mulheres e 
implantar um canal 
de vendas para os 

produtos produzidos 
pelas mulheres do 

território

Desenvolver 
projetos de 

capacitação e 
emprego para 

manter os jovens 
nas comunidades

Preservar a 
autonomia das 

comunidades para 
definir horários e 

tomada de decisões

Fortalecer a 
produção de 

melíponas e da 
pesca sustentável

Criar, fortalecer 
e/ou regularizar 
as associações 

comunitárias/de 
moradores de Unidades 
de Conservação (UC) e 

grupos produtivos

Fortalecer a 
possibilidade de 

trabalho com 
produtos naturais 
e obter/manter a 
certificação de 

produtos orgânicos

Construir de 
entrepostos para 
armazenamento 
e escoamento da 

produção local

Fortalecer o 
comércio local e a 

profissionalização dos 
serviços locais, através 

de capacitações em 
informática e gestão 

de negócios

Melhorar a mobilidade 
com a pavimentação 
do ramal e vicinais e 
garantir estratégias 

para facilitar o 
escoamento da 
produção local 
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Aparentes

Transformação esperada

 

Objetivos específicos

OE05 - Fortalecer a autonomia das 
organizações sociais e produtivas 
e a governança das políticas 
públicas para agricultura familiar e 
extrativismo

O acesso a políticas públicas e a mercados 
para a agricultura familiar na Amazônia exi-
ge normalmente a formalização da organiza-
ção coletiva ou familiar por meio da criação 
de associações e cooperativas. A criação de 
organizações deve fortalecer e reconhecer 
outras formas de organização social e auto-
gestão das populações rurais, povos e comu-
nidades tradicionais e indígenas, para que 
elas  não funcionem apenas para o cumpri-
mento de requisitos legais, mas estejam asso-
ciadas ao desenvolvimento comunitário. 

Banco de areia de
problemas mapeados

Evasão de jovens das áreas rurais

Contaminação dos recursos hídricos 
pelo garimpo

Substituição e perda de práticas 
culturais e sistemas tradicionais 

de manejo e cultivos

Expansão dos sistemas 
sócio-produtivos do 

agronegócio
Precariedade da infraestrutura de 

comunicação e energia

Ausência de informações e 
mapeamentos produtivos

Precariedade das vias de acesso 
e escoamento da produção

Ausência ou ineficiência dos 
serviços de assistência técnica

Perda da produção por falta de 
infraestrutura, queimadas e alagações

Descontinuidade de políticas públicas  
para a agricultura familiar

Dificuldade na gestão 
de associações e 

empreendimentos coletivos

Canais de comercialização de 
produtos da agricultura familiar  

e agroecologia limitados

Dificuldades em acessar os 
mercados institucionais

Endividamento e dependência 
de políticas governamentais

Baixa renda monetária 
das famílias

Problema com a 
documentação da terra

Expansão das atividades ilegais 
e predatórias com retorno 

financeiro rápido e alto

Estruturantes

Produtos com baixo valor 
agregado 

 Difusão e adoção de 
práticas sustentáveis 

e alternativas 
aos modelos 

convencionais de 
produção

 Manutenção de 
sistemas, práticas 
e conhecimentos 

tradicionais para a 
resiliência e conservação 

dos modos de vida

Transformação 
esperada

 Aumento da 
renda monetária 
das populações 
locais a partir 

dos produtos da 
agrobiodiversidade

Diversificação da 
renda monetária das 
famílias e autonomia 
das populações locais
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A falta de compreensão sobre o conceito 
e funcionamento das organizações formais, 
as dificuldades na realização de processos le-
gais e de gestão e o descolamento das ações 
das associações e cooperativas de suas bases 
sociais são desafios presentes nos territórios- 
alvo da ADT. Essas organizações devem ser 
vistas como uma ferramenta complementar 
a outras, como a mobilização de redes e co-
letivos. A autonomia das decisões coletivas, 
a garantia da segurança alimentar e a gover-
nança das políticas públicas são fundamen-
tais para conquistas “coletivizadas, perma-
nentes e em função da sustentabilidade dos 
sistemas produtivos”5. 

5 NODA et al (2007; p. 13)

O avanço da autonomia das organizações 
sociais e locais passa por ações que facilitem 
o entendimento sobre as possibilidades e 
obrigações de uma organização formal, pela 
apropriação dos processos e instrumentos 
de gestão e pelo fortalecimento das capacida-
des das populações locais. A participação ati-
va e qualificada em espaços de negociação e 
coordenação de políticas públicas, incluindo 
fóruns autônomos e conselhos municipais, 
estaduais e federais e câmaras de comercia-
lização são caminhos para o fortalecimento 
da governança das políticas para a agricultu-
ra familiar e o extrativismo.

5.1.1 Apoiar a participação de organizações locais no Comitê Estadual de Educa-

ção no Campo como espaço de discussão intersetorial

5.1.2 Implementar propostas pedagógicas e curriculares para educação no cam-

po, fomentar a inclusão sobre cultura/modos de vida local nos Projetos Político- 

Pedagógicos (PPP) das escolas e a escolha de livros didáticos que dialoguem com 

a realidade local (Secretarias Municipais de Educação e Conselhos Escolares de 

pais, professores, alunos e alunas)

5.1.3 Multiplicar cursos de Licenciatura em Pedagogia do Campo, através de par-

cerias entre organizações da sociedade civil (OSCs) e universidades. Ex.: licen-

ciatura executada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e Universidade 

Estadual do Amazonas (UEA) em Carauari

5.1.4 Apoiar e/ou criar Projetos-Piloto de Escolas do Campo. Ex.: Escola da Flores-

ta, no Careiro, Casa Familiar Rural (CFR), etc.

5.1.5 Definir a construção de escolas dentro das ações do Plano de Ação Articula-

das (PAR), instrumento que possibilita o acesso a recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE)

5.1.6 Acessar recursos para aquisição de transporte escolar para o atendimento 

das comunidades rurais e ribeirinhas (balsas e ônibus)

5.1.7 Articular parceria com os municípios para expandir o número de escolas nas 

áreas rurais que ofertam ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) por 

meio de salas de ensino mediados por tecnologia

5.2.1 Implementar e/ou fortalecer organizações locais e/ou regionais que funcio-

nem como “centros de atendimento técnico” às organizações de base

5.2.2 Promover debates, rodas de conversa e cursos específicos sobre associa-

tivismo e cooperativismo com organizações comunitárias e locais focadas em 

jovens e mulheres

5.2.3 Realizar levantamentos regulares e divulgação local de editais e fundos de 

apoio a organizações. Ex.: Fundo de Promoção Social (FPS/AM), Coordenadoria 

Ecumênica de Serviço (Cese), dentre outros.

5.1 Promover o acesso 

e a qualidade da 

política de educação 

nas áreas rurais dos 

municípios

5.2 Fortalecer as 

organizações locais e 

apoiar a formalização 

e a estruturação de 

empreendimentos fa-

miliares e coletivos

Políticas Públicas

Ações propostas      

Sociedade Civil
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Ações propostas      

5.2.4 Captar recursos para promover formação continuada para o fortalecimento 

das associações comunitárias e empreendimentos coletivos. Ex.: cursos e treina-

mentos em elaboração e gestão de projetos; formações em gestão de associa-

ções, metodologias e ferramentas participativas, etc.

5.2.5 Apoiar a captação de recursos para a realização de reuniões, assembleias e 

eventos culturais das associações comunitárias locais 

5.2.6 Apoiar a captação de recursos e/ou estabelecimento de parcerias para a 

aquisição de bens e equipamentos. Ex.: doações de materiais por instituições go-

vernamentais ou não, editais de apoio à infraestrutura, etc.

5.2.7 Assessorar a elaboração de Planos de Trabalho para o fortalecimento de or-

ganizações comunitárias, empreendimentos coletivos e organizações locais de 

apoio à produção. Ex.: Departamento de Organização Comunitária (DOC), Sin-

dicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) e organizações locais

5.2.8 Captar recursos para a implementação dos Planos de Trabalho elaborados 

pelas organizações comunitárias, empreendimentos coletivos e organizações lo-

cais de apoio à produção

5.2.9 Captar recursos para assessoria técnica na implementação e execução de 

projetos técnicos sócio-produtivos e organizacionais

5.2.10 Promover formação com agricultores e agricultoras em gestão da produ-

ção e de negócios. Ex.: mapeamentos produtivos, produção integrada, educação 

financeira e precificação de produtos, com foco em jovens e mulheres

5.2.11 Promover cursos sobre ferramentas tecnológicas para a produção com foco 

em jovens e mulheres. Ex.: programas para a gestão e comercialização de produ-

tos, aplicativos de monitoramento de custos de produção, etc.

5.2.12 Estabelecer parcerias para a incubação de empreendimentos coletivos

5.3.1 Fortalecer os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS) em Careiro, Manicoré e Humaitá

5.3.2 Fortalecer os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) em Careiro, Manicoré 

e Humaitá

5.3.3 Promover debates e articulações locais e regionais sobre a importância e 

reestruturação de espaços governamentais e órgãos colegiados extintos e/ou 

inoperantes. Ex.: Câmara Intergovernamental de Agroecologia e Produção Orgâ-

nica (Ciapo), Conselhos Estaduais e Municipais de Segurança Alimentar e Nutri-

cional (Conseas)

5.3.4 Apoiar a participação de representantes dos agricultores e agricultoras lo-

cais na Comissão da Produção Orgânica no Estado do Amazonas (CPOrg/AM) 

5.3.5 Apoiar financeiramente a participação de agricultores e agricultoras e co-

munidades tradicionais e indígenas em eventos em nível regional e federal. Ex.: 

Encontros de Populações Agroextrativistas, Semana Nacional do Alimento Or-

gânico, Marcha das Margaridas, Fórum Nacional Permanente de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta, etc.

5.3.6 Promover eventos locais, articulação em rede e intercâmbios entre organi-

zações comunitárias e grupos da agricultura familiar para troca de informações 

e articulação conjunta para incidência política em temáticas produtivas. Ex.: mu-

danças específicas sobre legislações, ação em rede para o turismo regional, inter-

câmbio sobre práticas produtivas, etc.

5.3.7 Promover debates e rodas de conversa sobre participação social, governança 

e acesso a políticas públicas no contexto das atividades produtivas locais com 

foco em jovens e mulheres

5.3.8 Promover a coalizão e ampliação das redes atuantes no interflúvio Purus-

Madeira com temas de produção. Ex.: Rede Transdisciplinar da Amazônia (Reta),  

Rede Maniva de Agroecologia (Rema), Observatório da Castanha (OCA), Obser-

vatório do Manejo Florestal Comunitário e Familiar, entre outras

5.3 Apoiar ações de ar-

ticulação institucional 

das organizações lo-

cais e sua participação 

em espaços públicos e 

de tomada de decisão

Sociedade Civil
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Ações localizadas

•  Reativar e fortalecer o Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel (CMDRS) de Humaitá (em andamen-
to) e Careiro

•  Divulgar a iniciativa e apoiar financeira-
mente a participação de representantes 
das populações tradicionais e indígenas 
de Manicoré e Humaitá na Comissão de 
Alimentação Tradicional dos Povos do 
Amazonas (Catrapoa)

•  Criação de um setor de Educação do 
Campo nas Secretarias Municipais de 
Educação de Manicoré e Careiro

•  Apoiar a estratégia de descentralização 
do Centro de Educação Tecnológica do 
Amazonas (Cetam) para área rural do 
Careiro (em planejamento), com foco 
na agricultura familiar, e capilarizar a 
oferta de cursos profissionalizantes nas 
áreas rurais em Manicoré e Humaitá, em 

parceria com as Secretarias Municipais 
e associações comunitárias

•  Debater a criação de Escolas Técnicas 
para a Sociobiodiversidade nas áreas 
rurais do Careiro. Ex.: Escolas Técnicas 
no Projeto de Assentamento Panelão; 
com apoio da Secretaria de Desenvol-
vimento, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Sedecti-AM)

•  Implantar uma sala de aula na comu-
nidade Jacaretinga (em execução) e 
comunidade Rio Novo, da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) do 
Rio Amapá (Prefeitura de Municipal de 
Manicoré)

•  Debater e avaliar estratégias para 
evitar a evasão escolar de jovens em 
decorrência do trabalho com garimpo 
em Manicoré
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OE06- Apoiar práticas 
conservacionistas e agroecológicas, 
estratégias de diversificação 
produtiva, e fomentar a produção 
e o intercâmbio de conhecimento 
e saberes tradicionais da 
agrobiodiversidade

A  diversificação produtiva está presente 
nos sistemas territoriais da agricultura fami-
liar6 amazônicos, que compreende também 
uma diversidade de práticas, uso e manejo 
dos recursos, assim como os conhecimentos 
e saberes associados. Nestes sistemas, carac-
terizados pela pluriatividade e multifuncio-
nalidade agroextrativista, o desafio reside 
nas alternativas para a geração de renda 
monetária, que atendam às necessidades de 
produtos não obtidos nas unidades de pro-
dução, e que, ao mesmo tempo, assegurem 
a conservação dos recursos, a segurança ali-
mentar familiar e nutricional e os modos 
de vida tradicionais. Isso depende da valo-
rização dos produtos da agrobiodiversidade 
e também do reconhecimento do papel das 
mulheres e jovens nas atividades e recursos 
manejados nesses sistemas. 

Nesse sentido, são importantes ações de 
valorização de espécies manejadas por mu-
lheres nos locais onde ocupam em seus coti-
dianos, tais como animais de pequeno porte, 
ervas de uso múltiplos e outras espécies arbó-
reas, cultivadas ou não, de uso alimentar, me-
dicinal e ornamental7. De grande relevância 
também é a inclusão produtiva e autonomia 
dos jovens, para garantir sua permanência 
nas áreas rurais e o fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários, para a sucessão na 
agricultura familiar. 

Nos sistemas da agricultura convencio-
nal, em expansão na região, o desafio reside 
na incorporação de práticas conservacio-
nistas, que podem ter a produção orgânica 
como aliada, e na reorganização dos siste-
mas agroalimentares para uma transição 
agroecológica, de apoio tanto ao desenvol-
vimento rural sustentável quanto no forne-
cimento de alimentos para a segurança ali-
mentar das áreas urbanas8.

6 SAMPER (2016); SABOURIN et al (2014) 
7 NODA et al. (2007)
8 PEREZ-CASSARINO et al (2018)

MANEJO MADEIREIRO  
NA RDS IGAPÓ-AÇU

Uma iniciativa em germinação no km 
260 da BR-319 é o Manejo Florestal Co-
munitário, da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Igapó-Açu. A atividade 
teve início em 2014, com a finalização do 
Plano de Gestão da RDS, pelo interesse dos 
moradores em trabalhar com a atividade 
madeireira. Foram formados três grupos 
com seis manejadores cada, que se torna-
ram responsáveis por um Plano de Manejo, 
e, com o apoio do Idam (Borba) foi realiza-
do um inventário florestal em 2017 para a 
obtenção da licença de exploração. Com o 
documento em mãos, contudo, os morado-
res ainda não sabiam como fazer o manejo 
nem tinham estratégias para a comercia-
lização da madeira. A  exoneração da ge-
rente da UC e a falta de apoio fizeram com 
que as atividades dos Planos de Manejo 
ficassem suspensas até 2019, quando a 
Casa do Rio e o Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 
(Idesam) conseguiram aportes do Projeto 
Lira9. As atividades foram retomadas e os 
moradores tiveram acesso a oficinas para 
a elaboração de um projeto de movelaria. 
Por meio de outra iniciativa, o Projeto Cida-
des Florestais10, o Idesam propôs a revisão 
e atualização dos planos, de acordo com 
a nova estratégia da movelaria. No final de 
2019, em conjunto com a Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente (Sema-AM), a Casa 
do Rio ajudou na consolidação do plano 
de manejo florestal. Em 2021 foi criada a 
Cooperativa de Manejadores do Igapó-A-
çu (Coopmaia), mas os moradores ainda 
aguardam pelo documento fundiário da 
RDS, o Contrato de Concessão de Direito 
Real de Uso (CCDRU). O CCDRU deve ser 
firmado entre a Sema-AM e a associação 
representante dos moradores da RDS, ou 
“associação-mãe”, atualmente em proces-
so de formalização.

9 O Legado Integrado da região Amazônica (Lira) é uma iniciativa 
do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), que tem como objetivo 
contribuir para o aumento do nível de consolidação e efetividade 
de gestão de áreas protegidas da Amazônia legal, por meio de 
chamada pública de projetos e ações complementares que visem 
a conservação dos recursos naturais. As ações do projeto contam 
com apoio do Fundo Amazônia. Mais informações em: http://
www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Legado-Integrado-da-Re-
giao-Amazonica-LIRA/
10 O projeto Cidades Florestais foi iniciado em 2018 com o obje-
tivo de promover a economia florestal de municípios do interior 
do Amazonas através do fomento a cadeias produtivas florestais, 
madeireiras e de óleos vegetais. As ações do projeto são desenvolvi-
das pelo Idesam com apoio do Fundo Amazônia. Mais informações 
em: https://www.cidadesflorestais.org.br/
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6.1.1 Implementar um Programa de Formação Continuado em Agroecologia com 

foco em jovens, envolvendo técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuá-

rio e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Secretarias Municipais 

de Produção e organizações locais

6.1.2 Apoiar a formação e manutenção financeira de agentes comunitários de 

agroecologia e divulgação das ações e inovações de assistência técnica en-

tre produtores e produtoras. Ex.: Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) por  

Whatsapp

6.1.3 Apoiar a realização de Campanhas Municipais de Alimentos Orgânicos e Fei-

ras Agroecológicas Municipais envolvendo Secretarias Municipais de Produção, 

Saúde e Educação, Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror-AM), Secre-

taria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc-AM), 

CAEs e organizações da sociedade civil

6.1.4 Apoiar a realização de Campanhas Municipais de Valorização dos Produtos 

Locais e da Amazônia junto à população local e atores do comércio, envolvendo 

Secretarias Municipais de Produção, Saúde e Educação, Sepror-AM, Seduc-AM, 

CAEs e organizações da sociedade civil (ex. movimento “Slow Food”)

6.1.5 Realizar intercâmbios de experiências de agroecologia da região entre agri-

cultores e agricultoras locais (Lago do Mamori e Projeto de Assentamento Pane-

lão, no Careiro) e de outras localidades (Escola Itinerante de Agroecologia, Carei-

ro-AM, Projeto Reca, Nova Califórnia-RO, Tomé Açu-PA, Projeto de Assentamento 

Agroextrativista Novo Oriente, Humaitá-AM, entre outros)

6.1.6 Apoiar financeiramente a participação de produtores e produtoras  

agroextrativistas em eventos promovidos pela Sedecti-AM para implementação 

do Projeto InovaSocioBio. Ex.: Fóruns de tecnologias, mobilização para arranjos 

produtivos e coletivos vinculados às cadeias produtivas da castanha, pirarucu e 

meliponicultura 

6.1.7 Divulgar e debater em eventos locais a Nota Técnica sobre Meliponicultura 

elaborada pela Sedecti-AM em parceria com o Grupo de Trabalho (GT) da Melipo-

nicultura e Rede Mel no âmbito do Projeto InovaSocioBio

6.1.8 Apoiar a estratégia do Programa InovaSocioBio para implantação e manu-

tenção de viveiros de mudas de espécies da sociobiodiversidade em Institutos de 

Ciência e Tecnologia no interflúvio Purus-Madeira, em parceira com o Instituto 

Federal do Amazonas (Ifam) e a Sedecti-AM

6.1.9 Promover anualmente eventos locais sobre agroecologia e intercâmbios me-

todológicos entre diferentes tecnologias sociais e redes de agroecologia como a 

Rede Maniva de Agroecologia (Rema) e Escola Itinerante de Agroecologia

6.1.10 Estabelecer parcerias com universidades e instituições de pesquisa para 

desenvolvimento de projetos-piloto de novas tecnologias em propriedades rurais, 

como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Universidade Fe-

deral do Amazonas (Ufam), Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Instituto 

de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Ifam, entre outros

6.1.11 Captar recursos para apoiar a integração entre pesquisa, formação e pro-

dução através de bolsas de pesquisa em projetos para formação de técnicos, téc-

nicas, produtores e produtoras locais

6.2.1 Apoiar o mapeamento de iniciativas e da oferta e demanda da produção de 

orgânicos e agroecológica para visualizar a situação atual do território

6.2.2 Promover eventos sobre o potencial da Certificação Orgânica e Sistema Par-

ticipativo de Garantias (SPG) para o acesso a mercados institucionais e privados 

e valorização dos produtos com agricultores e agricultoras locais

6.2.3 Captar recursos para a realização de oficinas para formação de grupos lo-

6.1 Promover a agroe-

cologia e produção 

orgânica em nível local 

e regional

6.2 Apoiar a formação 

e consolidação de gru-

pos locais e redes de 

produtoras e produto-

res orgânicos 

Sociedade Civil

Ações propostas      
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cais de produtores e produtoras interessados em trabalhar com agricultura orgâ-

nica com bolsas para instrutores e participantes, em conjunto com Rema, Idesam, 

Casa do Rio, Cooperação Alemã (GIZ)

6.2.4 Captar recursos para realizar diagnósticos e estudos de mercados locais e 

externos específicos para cada grupo formado, para orientar as atividades para 

obtenção da certificação orgânica

6.2.5 Elaborar projetos para a implementação das etapas da certificação orgâni-

ca para os grupos de produtores e produtoras orgânicos formados

6.2.6 Realizar formações com técnicos dos territórios sobre comercialização es-

pecializada para a Certificação Orgânica. Ex.: selos e declarações, compras públi-

cas especiais, SeloArt, entre outros

6.2.7 Apoiar as atividades da Escola Itinerante de Agroecologia (Casa do Rio) para 

outros territórios não atuantes no Careiro, em Manicoré e Humaitá

6.3.1 Captar recursos para a realização de feiras regionais de trocas de sementes 

entre agricultores e agricultoras familiares e populações tradicionais e indígenas

6.3.2 Promover debates sobre a criação de um Banco Regional de sementes

6.3.3 Estabelecer parcerias para elaboração de inventários, criação de grupos de 

trabalho, para estudo da flora local e incentivo ao uso de plantas medicinais e 

desenvolvimento de produtos fitoterápicos regionais (Estado, municípios, insti-

tuições de pesquisa, organizações da sociedade civil e associações comunitárias)

6.3.4 Estabelecer parcerias para formação de grupos e organização de arranjos 

produtivos de Plantas Medicinais e Fitoterápicos com foco nas mulheres nas co-

munidades rurais dos municípios com Secretaria de Estado de Saúde do Amazo-

nas (SES-AM), Idam, Sepror-AM, Sedecti-AM e Secretarias Municipais de Saúde e 

Produção e organizações comunitárias e da sociedade civil

6.3.5 Apoiar atividades realizadas por jovens e mulheres para segurança alimen-

tar e nutricional e conservação da biodiversidade em áreas rurais e urbanas em 

conjunto com organizações locais. Ex.: hortas comunitárias e escolares, ervas me-

dicinais

6.3.6 Promover fóruns e congressos transdisciplinares sobre Sistemas Territoriais 

de Agricultura Familiar junto a instituições de educação e pesquisa, como Ufam, 

UEA, Ifam, Embrapa e Inpa

6.3.7 Estimular a produção extrativista nas comunidades do Careiro. Ex.: produção 

de óleos

6.3.8 Promover formações intergeracionais sobre questões produtivas lideradas 

por extrativistas, agricultores e agricultoras familiares

6.3.9 Apoiar a realização de cursos temáticos com instituições de ensino e pes-

quisa, extensionistas e produtores e produtoras rurais que utilizam práticas e 

sistemas convencionais sobre práticas sustentáveis de produção. Ex.: Integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), manejo florestal sustentável de uso múltiplo, 

certificação florestal e orgânica, práticas regenerativas e de manejo sustentável 

do solo, etc.

6.3.10 Promover debates sobre Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e 

Ecossistêmicos (PSE) para sistemas de transição. Ex.: ILPF, transição orgânica e 

agroecológica, etc.

6.3.11 Apoiar a implementação de projetos-piloto PSA e PSE para sistemas de 

transição. Ex.: ILPF, transição orgânica e agroecológica, etc.

6.3.12 Captar recursos para implantação de projetos de pesquisa e formação com 

bolsas em áreas experimentais de transição de sistemas produtivos convencionais 

para sistemas produtivos alternativos e sustentáveis com monitoramento e divul-

gação de resultados, envolvendo Embrapa e outras instituições de pesquisa e ensino

6.3 Fortalecer os 

saberes e as práticas 

tradicionais, fomentar 

práticas sustentáveis 

para transição da 

produção agropecuária 

e florestal (madeira, 

gado e culturas agrí-

colas convencionais) 

e promover o inter-

câmbio de saberes e 

conhecimentos 

Sociedade Civil

Ações propostas      
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6.3.13 Captar recursos para apoiar a sistematização de experiências por orga-

nizações que conduzem iniciativas de produção agroecológica e de cadeias da 

sociobiodiversidade

6.4.1 Promover cursos de profissionalização para gestão e prestação de serviços 

de TBC

6.4.2 Captar recursos para realizar treinamentos em Empreendedorismo de TBC 

e Turismo Rural e Governança dos Processos (contabilidade, formalização de as-

sociações, formalização de empresas comunitárias, tecnologia da informação 

básica, etc.), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae)

6.4.3 Captar recursos para realização de treinamentos em gastronomia baseada 

na culinária e ingredientes amazônicos, treinamento em idiomas (inglês e espa-

nhol) e de Guias de Turismo para comunidades com projetos de TBC e Turismo 

Rural

6.4.4 Promover formação e ações de combate à exploração sexual e atividades 

predatórias dos recursos naturais no turismo

6.4.5 Apoiar financeiramente a participação das comunidades em eventos regio-

nais e nacionais sobre TBC e Turismo Rural 

6.4.6 Realizar cursos sobre temas relacionados ao Manejo Florestal Comunitário, 

Familiar e de Pequena Escala. Ex.: manejo florestal de uso múltiplo, legislação e 

gestão florestal, produção madeireira, etc.

6.4.7 Realizar levantamentos participativos sobre potenciais de exploração de 

Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) nas áreas de manejo florestal

6.4.8 Captar recursos para a realização de estudos de mercado para os produtos 

advindos dos planos de manejo florestal sustentável de uso múltiplo

6.4.9 Garantir assistência técnica em projetos de financiamento para o custeio 

das atividades florestais. Ex.: linhas de crédito do Programa Nacional de Fortale-

cimento da Agricultura Familiar (Pronaf), como o Pronaf Custeio, Programa Mais 

Manejo Florestal (Sepror-AM), etc.

6.4.10 Fortalecer a implementação do Programa de Regionalização do Mobiliário 

Escolar (Promove)

6.4.11 Promover eventos e debates sobre Concessões Florestais nos municípios 

com áreas passíveis desse tipo de destinação nos municípios de Humaitá, Ta-

pauá, Lábrea, Manicoré e Careiro

6.4.12 Criar e implementar estratégias locais para o acompanhamento da execu-

ção das Concessões Florestais nos municípios em planejamento ou já iniciadas, 

junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema-AM) e ao Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB)

6.4 Fortalecer e/ou im-

plementar atividades 

para o desenvolvimen-

to do Turismo e Manejo 

Florestal Comunitário 

e de Pequena Escala 

Familiar

Sociedade Civil

Política Pública

Ações propostas      
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Ações localizadas

•  Realizar encontros e intercâmbios temá-
ticos entre comunidades rurais, povos e 
comunidades tradicionais e indígenas 
dos territórios nos eixos da BR-319, BR-
230 e Interflúvio Purus-Madeira

•  Conferir visibilidade ao trabalho dos jo-
vens nas cadeias produtivas da casta-
nha e do açaí e apoiar a sua inserção nas 
atividades de gestão e beneficiamento 
na Cooperativa Verde de Manicoré (Co-
vema) e Cooperativa dos Produtores 
Agropecuários e Extrativistas dos Re-
cursos Naturais do Município de Mani-
coré (Coopema), em Manicoré

•  Debater a ampliação e integração da 
estratégia de ensino, pesquisa e exten-
são na implantação de viveiros com foco 
na Castanha da Amazônia do InovaSo-
cioBio existente em Humaitá para o en-
riquecimento e recuperação de áreas de 
produtores e produtoras agroflorestais 
dos municípios de Manicoré e Careiro 

•  Apoiar financeiramente as atividades da 
Escola Itinerante de Agroecologia (ONG 
Casa do Rio) para outras comunidades 
ou territórios não atuantes no Careiro, 
em Manicoré e Humaitá

•  Apoiar financeiramente as ações da 
Rede Maniva no município de Careiro, 
Manicoré e Humaitá

•  Garantir assistência técnica e apoio à 
produção agroecológica de café, aba-
caxi, açaí (entre outros) no Distrito de 
Realidade (Humaitá)

•  Apoiar financeiramente atividades de 
promoção da Meliponicultura com apoio 
da Rede Mel no Careiro (comunidades 
apoiadas pela Casa do Rio) e Manicoré 
(comunidades representadas pela Cen-
tral das Associações Agroextrativistas 
de Democracia – CAAD e Associação 
dos Amigos e Moradores do Lago do Ca-
panã Grande – AMALCG)

•  Promover intercâmbios entres jovens 
de grupos de produção orgânica do 
Careiro e Manicoré 

•  Captar recursos para a realização de 
oficinas de formação sobre certifica-
ção SPG de produtores e produtoras em 
Humaitá, Manicoré e Careiro, envolvendo 
a Rede Maniva de Agroecologia (Rema), 
Escola Itinerante de Agroecologia - Casa 
do Rio, Idesam, produtores certificados 
de cacau em Manicoré e grupos deman-
dantes de apoio à certificação orgânica 
em Humaitá e Manicoré

•  Fomentar e apoiar o trabalho desen-
volvido com Ervas Medicinais pela Far-
mácia Verde em Manicoré, grupos de 
mulheres no Careiro e apoiar a criação 
e articulação de grupos de mulheres em 
Distrito de Realidade (Humaitá)

•  Promover debates e apoiar o Turismo de 
Base Comunitária (TBC) e Turismo Rural 
na RDS Igapó-Açu, RDS do Rio Amapá, 
em Manicoré, na RDS Igapó-Açu e no 
município do Careiro (Ramal do 14, PA 
Espigão do Arara), envolvendo as Se-
cretarias Municipais de Turismo e Meio 
Ambiente, Secretaria Estadual de Tu-
rismo, Sema-AM, Empresa Estadual de 
Turismo do Amazonas (AmazonasTur), 
Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra), Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares da Cultura Amazônica 
(Neicam/UEA) e organizações da socie-
dade civil

•  Captar recursos para implantar infraes-
trutura necessária aos serviços de TBC 
na RDS do Igapó-Açu

•  Incluir e priorizar o município de Careiro 
nas ações de fortalecimento das Rotas 
do Turismo do Estado do Amazonas

•  Promover consultas públicas e ampla di-
vulgação sobre as concessões florestais 
incluídas nos Planos de Outorga Flores-
tal Estadual e Federal (Pofe e Paof) da 
Floresta Nacional (Flona) de Humaitá em 
Humaitá e nas Gleba Castanho e Gleba 
Juma no Careiro
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OE07 - Estruturar e fortalecer 
as cadeias produtivas da 
agrobiodiversidade

Existe um crescente mercado nacional e in-
ternacional de produtos diferenciados da Ama-
zônia que agregam valor a marcas, mas que, ao 
mesmo tempo, buscam promover transforma-
ções sociais, econômicas e ambientais nas ca-
deias produtivas nas quais se inserem. A maior 
parte desses produtos são recursos extrativis-
tas tradicionalmente utilizados por povos e 
comunidades tradicionais, agricultores e agri-
cultoras familiares da região. São produtos da 
agrobiodiversidade, atualmente também asso-
ciados  à bioeconomia. 

O baixo retorno econômico e as dificulda-
des na comercialização dos produtos podem 
estimular a substituição de atividades extrati-

vistas pela pecuária, agricultura e outras vin-
culadas à exploração predatória e ilegal dos 
recursos naturais, como o garimpo e a extra-
ção ilegal de madeira. 

Outro fator importante é a  ausência de po-
líticas incrementais de incentivos e fomento 
para esses produtos, que apresentam caracte-
rísticas específicas e diferenciadas entre si11.

As estratégias de estruturação das cadeias 
produtivas devem enfrentar vários desafios, 
como as diferenças entre os sistemas pro-
dutivos e os arranjos e demandas para pro-
dução em escala; os altos custos e a falta de 
estrutura para o escoamento da produção; 
a padronização e adequação dos produtos à 
normas vigentes e mercados e aspectos di-
versos de organização e gestão relacionados 
à comercialização. 

11 AFONSO (2021)

7.1.1 Realizar eventos para debater sobre as principais ferramentas e instrumentos 

existentes para o levantamento e mapeamento de informações produtivas dos 

principais produtos comercializados e potenciais para os territórios

7.1.2 Elaborar metodologias de levantamento simplificadas e participativas para 

oferta e demanda dos principais produtos das cadeias da sociobiodiversidade 

e da produção familiar junto a Instituições de ensino, Sepror, Idam, Secretarias 

Municipais e representantes dos produtores agroextrativistas e da agricultura 

familiar

7.1.3 Realizar treinamentos para implementação de metodologias de levantamen-

tos simplificados e participativos

7.1.4 Captar recursos para implementação do mapeamento e monitoramentos 

periódicos para os principais produtos das cadeias da sociobiodiversidade e da 

produção familiar juntos às Secretarias Municipais

7.1.5 Apoiar a implementação de Acordos de Pesca e ações de monitoramento 

da pesca em parceria com Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/

Sepror-AM), Sema-AM, organizações comunitárias e da sociedade civil

7.1.6 Promover ações para implementação do monitoramento da pesca e qualida-

de da água com apoio da Rede Ciência Cidadã e utilização do aplicativo “Ictio”, 

em locais de pressão de recurso e garimpo

7.1.7 Apoiar estudos científicos sobre o garimpo e seus impactos socioambientais 

e nos sistemas de produção locais com foco em jovens

7.2.1 Cumprir as recomendações da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

(PFDC-MPF) para a implementação do Programa Titula Brasil e dar ampla visibi-

lidade às ações de regularização ambiental, com garantia dos direitos de popula-

ções tradicionais e indígenas, priorização de CAR coletivos e termos de adesão ao 

Planos de Regularização Ambiental (PRA) e fundiária nos assentamentos (Incra 

e municípios)

7.1 Realizar levanta-

mentos de informa-

ções e mapeamentos 

produtivos e sobre as 

principais cadeias nos 

municípios

7.2 Fortalecer e con-

solidar a atuação dos 

órgãos públicos de 

controle e apoio à pro-

dução federal, estadual 

e municipais

Políticas Públicas

Ações propostas      
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7.2.2 Garantir salvaguardas sociais e de proteção ambiental e dos territórios co-

letivos na regularização fundiária em assentamentos convencionais e diferencia-

dos (Incra)

7.2.3 Garantir recursos contínuos para realização ou estabelecimento de convê-

nios e/ou acordos de cooperação técnica (ACTs) entre com organizações da so-

ciedade civil para realização de Assistência Técnica e Extensão Rural e Florestal 

(Aterf) (Incra e Idam) e apoio à produção sustentável nos assentamentos conven-

cionais e diferenciados (Incra)

7.2.4 Ampliar e priorizar a atuação das políticas públicas estaduais de consolida-

ção de cadeias prioritárias nos territórios da BR-319. Ex.: Biópolis e InovaSocioBio 

(Sedecti-AM)

7.2.5 Estabelecer chamadas públicas para contratação de serviços de assistên-

cia técnica na região pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e Sepror-AM

7.2.6 Apoiar as organizações locais de técnicos e extensionistas rurais para pres-

tação de serviços de Ater através de chamadas públicas e/ou em parceria com as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Produção

7.2.7 Estabelecer convênios com organizações públicas ou privadas (priorizando 

organizações locais ou regionais), para serviços de assistência técnica em comu-

nidades não assistidas e especificamente em assentamentos da reforma agrária 

(convênios com o Incra)

7.2.8 Promover discussão sobre indicadores de avaliação e monitoramento da as-

sistência técnica no Amazonas (Idam)

7.2.9 Garantir a obtenção de documentação e licenças necessárias para a cadeia 

da pesca. Ex. licenças para pilotagem de embarcações, registros necessários jun-

to aos órgãos de controle e fiscalização ambiental, sanitária e de comercialização

7.2.10 Promover ampla difusão, debates e formação junto a técnicos de apoio à 

agricultura familiar sobre a transição da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 

para o Cadastro do Agricultor Familiar (CAF) (Idam e Secretarias Municipais de 

Produção)

7.2.11 Estabelecer uma metodologia e promover Mutirões de Atendimento de ser-

viços públicos vinculados a documentação necessária para a produção (Cadas-

tro do Agricultor Familiar – CAF, antiga Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, 

Carteira do Produtor Rural, Cadastro Ambiental Rural - CAR, documentos fun-

diários, documentação para pescadores e pescadoras, etc.) nos municípios do 

interior uma vez por trimestre (Idam, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal 

do Estado do Amazonas - ADAF, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 

- Ipaam, Secretarias Municipais de Produção, STTR e organizações comunitárias)

7.2.12 Promover Mutirões para a retirada da documentação voltada às mulheres 

nas áreas rurais município de Careiro, Manicoré e no distrito de Realidade

7.2.13 Implementar uma estratégia integrada do poder público com organizações 

locais de apoio à produção (STTRs, DOC) para emissão de documentos neces-

sários às áreas de produção, como fundiários, carteira do produtor, Cadastro do 

Agricultor Familiar (CAF) - antiga Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) -, Ca-

dastro Ambiental Rural (CAR), com transparência e controle social

7.2.14 Fortalecer a atuação das Secretarias Municipais de Produção no Careiro, 

Manicoré e Humaitá

7.2.15 Divulgar e debater políticas de seguro às atividades produtivas da agricul-

tura familiar (Fundo Garantia Safra)

Políticas Públicas

Ações propostas      
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7.3.1 Promover debates sobre os possíveis impactos da repavimentação da rodo-

via BR-319 sobre as distintas atividades econômicas e os distintos sistemas e 

cadeias produtivas locais

7.3.2 Garantir recursos para o estabelecimento de convênios e parcerias para 

implementar infraestrutura e serviços de telecomunicações nos assentamentos 

(Incra)

7.3.3 Implementar convênios com estratégias de gestão e controle social para me-

lhorias e manutenção contínua para a trafegabilidade e infraestrutura nos assen-

tamentos de reforma agrária (Incra e Prefeituras)

7.3.4 Debater sobre modelos locais e fortalecer estratégias de formação de esto-

que, anteriormente levada a cabo por programas como o PAA, na aquisição dos 

produtos por mercados públicos e privados

7.3.5 Realizar um levantamento sobre gargalos de infraestrutura de logística des-

centralizada nos municípios para as principais cadeias da agricultura familiar e 

produtos da sociobiodiversidade em conjunto com Agência de Defesa Agrope-

cuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), Idam, Sepror-AM, Sedecti -AM 

Secretarias Municipais de Produção, organizações comunitárias

7.3.6 Captar recursos para implantar infraestrutura de logística nos municípios 

para a cadeia da pesca

7.3.7 Promover estratégias locais e regionais para estabelecimento de entrepostos 

para as principais cadeias produtivas locais, com apoio do Idam, Adaf, Sepror 

-AM, Sedect-AM Secretarias Municipais de Produção, organizações comunitárias

7.3.8 Captar recursos para aquisição de equipamentos (transportes fluviais e ter-

restres, máquinas agrícolas) e implantação de infraestrutura de armazenamento, 

processamento e beneficiamento da produção para organizações de agricultores 

e agricultoras familiares, pescadores e extrativistas. Ex.: Fundo de Promoção So-

cial (FPS); Pronaf Custeio, Pronaf Eco, etc.

7.3.9 Estabelecer parcerias para implementação de sistemas de geração de ener-

gia para comunidades rurais remotas

7.3.10 Ampliar a produção de pesquisa aplicada para geração de energia adapta-

da às necessidades das comunidades remotas, junto Centro de Desenvolvimento 

Energético Amazônico (CDEAM/Ufam). Ex.: fogões e fornos melhorados, geração 

de energia por biomassa, entre outros

7.3.11 Captar recursos para estabelecer um programa de bolsas para pesqui-

sas para garantir autonomia e eficiência energética em comunidades remotas 

(CDEAM/Ufam; WWF)

7.3.12 Realizar diagnóstico das infraestruturas de conectividade disponíveis nos 

municípios e análise de alternativas adequadas de integração tecnológica

7.3.13 Estabelecer parcerias entre os governos municipais e as associações comu-

nitárias para solicitação do Projeto Wi-Fi Brasil para ampliar a oferta de conec-

tividade digital no meio rural

7.3.14 Articular parcerias para fomentar propostas autônomas de conectividade 

digital no meio rural pelos governos municipais e instituições de pesquisa

7.3 Apoiar a implanta-

ção de infraestrutura 

de apoio às atividades 

produtivas

Políticas Públicas

Ações propostas      



231

7.4.1 Apoiar a organização e articulação de grupos e redes locais e mapeamento 

de demandas de fortalecimento de atividades produtivas para jovens e mulheres 

rurais em conjunto com organizações de apoio a empreendimentos coletivos e 

familiares locais, como Secretarias Municipais de Produção, organizações não- 

governamentais, organizações de jovens e de mulheres, Igrejas, cooperativas, as-

sociações comunitárias

7.4.2 Captar recursos para a realização de estudos de mercado e diagnósticos para 

os grupos formados em cada localidade de acordo com as demandas mapeadas

7.4.3 Captar recursos para a assessoria e acompanhamento de projetos produti-

vos de grupos de jovens e mulheres rurais em conjunto com organizações de apoio 

a empreendimentos coletivos e familiares locais como Secretarias Municipais de 

Produção, organizações não governamentais, organizações de jovens e de mulhe-

res, Igrejas, cooperativas, associações comunitárias

7.4.4 Captar recursos para promover estratégias de geração de renda a partir da 

produção de ervas medicinais. Ex.: escoamento das comunidades à cidade, em-

pacotamento, corte e beneficiamento das ervas, infraestrutura para armazena-

mento e venda de produtos

7.4.5 Realizar capacitações e intercâmbios sobre medicina tradicional amazônica, 

plantas medicinais e fitoterápicos

7.4.6 Fomentar a inclusão e diversificação das atividades produtivas das mulheres 

em cadeias produtivas convencionais. Ex: manejo madeireiro

7.4.7 Implementar políticas direcionadas às mulheres no meio rural através de ar-

ticulação entre a Secretaria Executiva de Política para Mulheres (SEPM-AM), Se-

pror-AM e Sedecti-AM

7.4.8 Promover formação e sensibilização em gênero para organizações de Ater 

públicas e privadas em parceria com a SEPM-AM

7.4 Promover a diver-

sificação da renda 

e fortalecimento da 

participação de jovens 

e mulheres em áreas 

produtivas extrativis-

tas e da agricultura 

familiar

Sociedade Civil

Ações propostas      

Ações localizadas

•  Ampliar a cobertura dos serviços de 
assistência técnica do Idam através do 
aumento do quadro de servidores nas 
Unidades Locais (UnLOCs) (Humaitá, 
Realidade, Manicoré-sede, Igapó-Açu 
e Careiro) 

•  Apoio à formação de grupos de jovens 
nas comunidades de São José (Ca-
reiro), Democracia (Manicoré), Distrito 
de Realidade (Humaitá) e Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
Matupiri (Borba)

•  Consolidar a implementação do Centro 
Multifuncional em Humaitá (Ipaam)

•  Apoiar a implantação de “postos de 
atendimento” do Idam, ADAF, Sema- 
AM e secretarias municipais nos Dis-

tritos de Realidade e Auxiliadora

•  Promover estratégias de melhoria e ma-
nutenção contínua para a trafegabilidade 
dos ramais e vicinais para o escoamento 
da produção no Careiro pelo Programa 
SOS Vicinais (Sepror -AM), Incra (no caso 
dos assentamentos) e prefeitura

•  Fortalecer as cadeias produtivas da cas-
tanha e seringa no Distrito de Realidade

•  Fortalecer as cadeias produtivas extra-
tivismo no Careiro

•  Apoiar a criação e o fortalecimento 
de uma rede intercomunitária de mu-
lheres dos municípios de Careiro, Ma-
nicoré e Humaitá para o acolhimento 
de mulheres
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•  Debater e promover estratégias de pro-
fissionalização e integração da produ-
ção de Artesanato a circuitos de co-
mercialização existentes no Careiro, em 
conjunto com Sebrae, Casa do Rio, setor 
de turismo locais e estaduais, organiza-
ções de mulheres e comunitárias

•  Estruturar as cadeias produtivas ex-
trativistas para produção de óleos e 
manteigas no Careiro através da re-
cuperação da agroindústria Cupuama  
(Sedecti-AM)

•  Implementar Acordos de Pesca no rio 
Manicoré (Manicoré) e comunidades Tu-
pana e Araçá (Careiro) (Sepa/Sepror e 
Sema-AM)

•  Apoiar ações de fortalecimento das ca-
deias produtivas da castanha e da se-
ringa na Resex Lago do Capanã Grande 
e PAE Jenipapos em Manicoré
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OE08 - Apoiar o financiamento, 
a comercialização e o 
acesso a mercados dos 
produtos agroecológicos e da 
sociobiodiversidade

A consolidação de mercados sustentáveis 
vem ganhando força por meio de campanhas 
de consumo consciente e responsável. Por sua 
vez, os mercados institucionais e de compras 
públicas, vinculados a políticas de subvenção 
econômica e garantia de preços mínimos, 
fortalecem a regionalização e priorização de 
canais curtos de comercialização, contribuem 
para a diversificação e adequação regional dos 
cardápios das instituições, incentivam o pla-
nejamento dos produtores e produtoras, além 
de ajudar na estruturação produtiva para a co-
mercialização em outros mercados12. 

Tanto a possibilidade de maior remunera-

12 DINIZ et al (2016)

ção em mercados privados quanto a garantia 
de compra por mercados institucionais são 
grandes atrativos à produção familiar, mas 
vêm acompanhados de desafios para a inser-
ção de produtores e produtoras nesses mer-
cados, da produção ao beneficiamento nas 
cadeias produtivas, mas em grande medida 
também à sua comercialização. Dentre eles, 
a distância entre produtores e consumidores, 
as dificuldades logísticas e relacionadas à ges-
tão, negociações e vendas, que podem levar à 
dependência de intermediários, a inexistên-
cia ou dificuldades na manutenção de espaços 
de comercialização, as exigências sanitárias, 
entre outros. As estratégias de apoio à comer-
cialização contemplam assessorias especiali-
zadas e incorporação de selos, até estratégias 
coletivas, como a formação de cooperativas e 
redes, para a comercialização conjunta e ne-
gociações em instâncias interinstitucionais, 
como as câmaras de comercialização e bal-
cões de negócios. 

8.1.1 Promover ampla divulgação e debates sobre as novas regras do Programa 

Alimenta Brasil, que substituiu o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para 

organizações representativas e agricultores e agricultoras que acessam a política 

nos municípios de Careiro, Manicoré e Humaitá, junto à Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), Secretarias Estadual e Municipais de Educação e Produ-

ção e respectivos conselhos

8.1.2 Manter ou ampliar o orçamento do Programa Alimenta Brasil nos patamares 

do seu PAA

8.1.3 Implantar infraestrutura para armazenamento de produtos específicos. Ex.: 

câmaras frigoríficas e fábricas de gelo; entrepostos para a comercialização de 

polpas de frutos, etc.

8.1.4 Fortalecer articulações para compras públicas com doação simultânea para 

o pescado

8.1.5 Realizar cursos de formação com merendeiras, nutricionistas e comunidade 

escolar para elaboração de cardápios regionais para a implementação do Pro-

grama Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e Programa de Regionalização da 

Merenda Escolar (Preme)

8.1.6 Promover articulação para elaboração conjunta de cardápios escolares, jun-

to aos CAEs, Secretarias Municipais de Produção e Educação, merendeiras, nutri-

cionistas, produtores e produtoras

8.1.7 Formação e assessoria a grupos de agricultores e agricultoras interessados 

na elaboração de projetos para acessar o Pnae e o Preme

8.1 Fortalecer e garan-

tir a implementação de 

programas públicos de 

aquisição de produtos 

da agricultura familiar 

e agrobiodiversidade 

em nível federal, esta-

dual e municipal 

Políticas Públicas

Ações propostas      
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8.2.1 Promover debates sobre subsídios públicos estaduais e municipais de fo-

mento à produção orgânica e extrativista, junto às Prefeituras Municipais, Câ-

maras de Vereadores, Conab, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Ama-

zonas (ADS), Secretarias Estaduais e Municipais de Produção, organizações da 

sociedade civil e de produtores e produtoras orgânicos

8.2.2 Fortalecer a implementação de políticas de subvenção dos produtos da so-

ciobiodiversidade (PGPM-Bio)

8.2.3 Debater estratégias e assessorar a implementação de linhas específicas do 

Pronaf junto a organizações como Idam, Escola Itinerante de Agroecologia, STTR, 

Secretarias Municipais de Produção, agente bancários, cooperativas e associa-

ções comunitárias Ex.: Pronaf agroecologia, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf 

Bioeconomia 

8.2.4 Implementar políticas de subsídios e créditos com acompanhamento téc-

nico contínuo dos projetos/agricultores apoiados com Ater governamental, pela 

Sepror-AM, Idam, Secretarias Municipais ou de Organizações da Sociedade Civil. 

Ex.: Programa de Agentes de Crédito implementado pelo Instituto Conexus e Ban-

co da Amazônia (Basa)

8.2.5 Instruir agentes bancários e “ativadores de créditos” sobre os programas e 

linhas disponíveis, avaliação dos projetos submetidos e atendimento qualificado 

aos agricultores e agricultoras

8.3.1 Realizar um diagnóstico e apoiar ações de educação financeira para agricul-

tores e agricultores familiares e suas organizações representativas

8.3.2 Debater e implementar mecanismos de educação financeira para as comu-

nidades. Ex.: programas de microcréditos, fundos rotativos e créditos educativos

8.3.3 Apoiar ações de formação de agentes ativadores de créditos. Ex.: Programa 

Conexus e Basa, entre outros

8.3.4 Mobilizar e/ou fortalecer redes de aprendizagem e processos grupais de 

acesso a crédito para os extrativistas e suas organizações

8.3.5 Divulgar e apoiar a implementação de modelos e tecnologias de acesso ao 

crédito para a agricultura familiar. Ex.: ativadores de crédito – Instituto Conexus; 

aplicativo Basa Digital

8.3.6 Debater e ampliar as estratégias de implementação de modelos coletivos 

de financiamento e operacionalização de crédito para a agricultura familiar. Ex.: 

Pronaf-B e Pronaf  Custeio para cooperativas; compras de insumos coletivas, etc.

8.3.7 Promover debates sobre instrumentos econômicos para a conservação (Pa-

gamento por Serviços Ambientais – PSA, Pagamento por Serviços Ecossistêmi-

cos - PSE, REDD+, entre outros, e políticas correlatas) junto a agricultores e agri-

cultoras familiares e povos e comunidades tradicionais e indígenas

8.3.8 Prover assessoria para a implementação de projetos-piloto de Pagamentos 

por Serviços Ambientais (PSA) e Ecossistêmicos (PSE) 

8.2 Fortalecer a imple-

mentação de políticas 

públicas de créditos e 

financiamentos para a 

produção da agricultu-

ra familiar em cadeias 

agroextrativistas 

agroecológicas e da 

biodiversidade

8.3 Fortalecer a imple-

mentação de créditos e 

financiamentos para a 

produção da agricultu-

ra familiar em cadeias 

agroextrativistas 

agroecológicas e da 

biodiversidade

Políticas Públicas

Ações propostas      

Sociedade Civil
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Ações localizadas

•  Promover ampla divulgação e debates 
sobre as novas regras do Programa Ali-
menta Brasil (que substituiu o Programa 
de Aquisição de Alimentos – PAA) para 
organizações representativas e agricul-
tores e agricultoras que acessam o PAA 
nos municípios de Careiro, Manicoré e 
Humaitá (Conab, Secretarias Estadual 
e Municipais de Educação e Produção e 
respectivos conselhos, e outras vincula-
dos à política)

•  Fortalecer as articulações entre a Se-
cretaria de Educação e de Produção de 
Manicoré e Careiro organizações comu-
nitárias - Cooperativa dos Produtores 
Agrícolas Do Careiro (Coopac) e Caad, 

respectivamente – para o apoio a elabo-
ração de projetos para os programas de 
compras públicas

•  Fortalecer a Coopac no Careiro

•  Apoiar a formação e formalização de 
arranjos produtivos coletivos e redes de 
produção e comercialização (cooperati-
vas de 1º e 2º grau) no Careiro

•  Promover debates locais sobre a inserção 
e abertura de mercados e participação 
dos municípios nas cadeias produtivas 
do pescado em Humaitá (piscicultura) e 
Careiro (pesca)

8.4.1 Consolidar e ampliar os recursos para a realização das feiras locais promo-

vidas pelas Secretarias Municipais de Produção

8.4.2 Realizar cursos e capacitações sobre certificação e selos de produção com 

atores das cadeias de valor dos produtos locais e regionais

8.4.3 Estruturar redes de apoio à comercialização desses produtos em mercados 

consumidores potenciais

8.4.4 Promover debates sobre a formação de preços dos principais produtos co-

mercializados em cada localidade (organizações locais públicas e da sociedade 

civil de apoio à produção e organizações representativas de agricultores e agri-

cultoras familiares)

8.4.5 Apoiar estratégias de articulações e redes de organizações para negociação 

e/ou escoamento conjunto da produção

8.4.6 Promover divulgação e informações sobre ferramentas e plataformas vir-

tuais de compra e vendas de produtos com foco em jovens. Ex.: Cidades Florestais 

do Idesam, “Leilão para Você” da Conab, entre outras

8.4 Apoiar a criação 

e/ou ampliação de 

espaços e canais de 

comercialização locais 

e regionais

Sociedade Civil

Ações propostas      
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INFRAESTRUTURA 
SOCIOTERRITORIAL 
E QUALIDADE 
AMBIENTAL

3



237

POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

O conceito de infraestrutura é dinâmico, 
varia no tempo e no espaço, e depende das 
condições sociais, culturais e técnico-pro-
dutivas do território.  De modo amplo, pode 
ser entendido como um conjunto de equipa-
mentos, serviços e atividades essenciais para 
atender necessidades básicas dos indivíduos. 

No Brasil, a região Norte apresenta pata-
mares inferiores de acesso à infraestrutura 
comparada com as outras regiões, especial-
mente em áreas rurais e comunidades remo-
tas. Além do baixo nível de investimento no 
setor e dificuldades políticas e administrati-
vas para instalação desses serviços, as carac-
terísticas geográficas do contexto amazônico 
e do Amazonas exigem infraestruturas adap-
tadas às diversas realidades locais. 

Esta estratégia aborda as demandas e os 
desafios de  três setores de infraestrutura nos 
territórios-alvo da ADT: energia, saneamen-
to básico e conectividade digital. Além disso, 
propõe caminhos para fortalecer e viabilizar 
esse conjunto de serviços essenciais para me-
lhoria das condições de vida das pessoas em 
contextos urbanos e rurais.

Em relação à infraestrutura de energia, o 
eixo da BR-319 e dos territórios-alvo de atu-
ação do projeto enfrenta desafios conside-
ráveis, sobretudo, em comunidades remotas 

que são dependentes de geradores a diesel. 
Mesmo em localidades  rurais que acessam o 
Programa Luz para Todos (PLpT) há incon-
sistência na oferta do serviço.

Sobre o saneamento básico, os maiores 
problemas estão relacionados à falta de tra-
tamento adequado da água consumida e ine-
xistência de estratégias de esgotamento sani-
tário e gestão dos resíduos sólidos. 

No que se refere à conectividade digital, 
o trecho da BR-319 dispõe de um linhão de 
fibra ótica, operado pela Claro, mas faltam 
infraestruturas de distribuição da conexão 
para os municípios. Provedores locais meno-
res ofertam o serviço nas sedes das cidades 
e em poucas áreas rurais, mas com desafios 
para garantir a estabilidade  do sistema. 

Esta estratégia propõe que as ações de 
planejamento, implantação, manutenção 
e expansão de infraestrutura  sejam de-
senvolvidas e apropriadas em cooperação 
com a população de destino e respeitem as 
características sociais, ambientais, histó-
ricas e culturais do território. Esses servi-
ços devem preservar a qualidade do ar e 
os recursos hídricos para contribuir com 
a qualidade de vida das comunidades e ga-
rantir sustentabilidade econômica, social 
e ambiental. 
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Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Acesso à água de boa 
qualidade, encanada 

e potável

Implantação de 
infraestrutura de 

energia elétrica/acesso 
ao Programa Luz para 

Todos

Projetos de 
inclusão 
digital

Construção e 
melhoria de poços 

artesianos

Instalação de 
telefone rural 
e conserto de 

orelhões

Implantação de 
infraestrutura 

de saneamento 
básico e de 
gestão de 

resíduos sólidos

Instalação de 
infraestrutura 
para acesso à 

internet a partir 
de rede de fibra 
ótica da BR-319

Serviço de 
iluminação 

pública

Implementação 
de Planos de 
Saneamento 

Básico Municipal

Aquisição de 
gerador de 

energia



239

Aparentes

Banco de areia de
problemas mapeados

ENERGIA 

Estruturantes

Baixo acesso ou não acesso à energia nas áreas 
rurais dos territórios

Oferta de energia não dimensionada 
de acordo com as necessidades dos 

territórios

Custos elevados para manutenção e 
implantação das infraestruturas 

Ausência de monitoramento e 
manutenção dos equipamentos

Dependência de usinas termelétricas 
para geração de energia

Dependência de geradores à 
diesel para geração de energia nas 

comunidades remotas

Visão acerca da produção de energia 
como um fim em si mesma

Fragilidade do ambiente político 
institucional para políticas energéticas 

nos níveis estadual e municipal 

Ausência de planejamentos 
direcionados para as comunidades 

remotas

Ausência de intersetorialidade da 
política energética

Alto custo de investimentos  e 
manutenção de tecnologias 

energéticas renováveis e baixa 
disponibilidade das mesmas

Instabilidade do serviço de energia nas 
áreas urbanas e nas rurais que foram 

atendidas por políticas públicas
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Aparentes

Banco de areia de
problemas mapeados

SANEAMENTO BÁSICO

Estruturantes

Proximidade entre águas de consumo e 
área de esgoto sanitário nas zonas rurais

Ausência de tratamento de água nas 
zonas urbanas e rurais

Ausência de mecanismos de medição da 
água consumida nas residências urbanas

Distribuição desigual dos sistemas 
de abastecimento de água nas 

comunidades rurais

Descarte de resíduos sólidos 
realizados em lixões

Lixões construídos próximos 
a rios e nascentes

Catadores de resíduos 
sólidos em condições de 

vulnerabilidade

Inadimplência da população 
no pagamento do serviço de 

abastecimento de água

Inexistência de sanitários  
em comunidades rurais

Queima de lixo nas 
comunidades rurais

Fragilidade nas capacidades 
municipais para gestão  

da política de saneamento 
básico

Alta transmissão de doenças 
infecciosas

Complexidade na governança 
do setor

Fragmentação 
institucional das ações 
realizadas pelo governo 

federal

Esgoto sanitário não tratado e 
despejado diretamente em rios

Contaminação dos 
lençóis freáticos e águas 

superficiais dos rios
Ausência de apoio estadual 

(via Cosama) para os 
municípios com gestão 

autônoma
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Aparentes

Problemas mapeados

CONECTIVIDADE DIGITAL

Estruturantes

Baixo acesso ou não acesso à internet nas 
áreas rurais dos territórios

Impactos do baixo acesso à 
conectividade no acesso a outras 

políticas públicas

Necessidade de avanços na facilitação de 
formações junto a população, sobretudo rural, para 

uso e manutenção de tecnologias

Desafios do fator amazônico e 
desenvolvimento, implantação e 

manutenção das infraestruturas de 
conectividade digital

Baixa responsabilidade social 
corporativa das operadoras privadas 

de telecomunicação

Baixo número de backbones de 
fibra ótica no Amazonas

Baixo investimento em implantação 
e manutenção de infraestruturas de 

conectividade digital e em projetos de 
inclusão digital

Baixa integração das 
infraestruturas de 

conectividade digital

Avanço da digitalização dos serviços 
públicos sem o devido investimento 

público em instalação e manutenção de 
infraestruturas de conectividade digital

Dificuldade de regulação dos 
serviços concessionários das 

operadoras que atuam no território

Ausência de instrumento de 
cofinanciamento federativo

Baixo envolvimento da população no 
processo de planejamento e manutenção 

das infraestruturas

Descoordenação entre 
programas federais
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0E09 - Promover estratégias para 
aprimoramento e efetividade das 
políticas energéticas 

O planejamento e o incentivo de políticas 
energéticas devem incorporar a  realidade 
do Sistema Isolado e do contexto regional. 

No caso do Amazonas, tanto o governo es-
tadual quanto os vários municípios preci-
sam, de forma articulada, garantir o acesso 
a tecnologias de geração de energia elétrica, 
como também fortalecer o ambiente ins-
titucional. Alguns caminhos para que isso 
ocorra na prática, serão apresentados na 
sequência.   

9.1.1 Reativar o Conselho Estadual de Energia 

9.1.2 Incluir nos objetivos e metas do Programa de Eletrificação Rural desenvolvi-

do pela Amazonas Energia ações para com o atendimento à demanda produtiva 

das comunidades

9.1.3 Aumentar a periodicidade de acompanhamento e manutenção dos equipa-

mentos dos territórios que foram atendidos pelo Programa Luz para Todos (PLpT)

9.1.4 Redirecionar maior atenção para possíveis usos e financiamentos de alter-

nativas renováveis por intermédio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) 

para os Sistemas Isolados

9.1.5 Criar o fundo para implementação da Política Estadual de Incentivo ao Apro-

veitamento de Fontes Renováveis de Energia e Eficiência Energética 

9.1.6 Redigir acordos de cooperação entre a Secretaria Executiva de Mineração, 

Petróleo, Energia e Gás (Semep) com outros atores, com ações estruturantes que 

auxiliem na efetivação da política energética

9.2.1 Formar técnicos e profissionais para compreender e atuar no planejamento 

da política pública energética 

9.2.2 Definir plano de ação para operacionalizar a lei nº 5.350 da Política Estadual 

de Incentivo ao Aproveitamento de Fontes Renováveis de Energia e Eficiência 

Energética 

9.2.3 Elaborar continua e sistematicamente balanços energéticos para o 

Amazonas

9.1 Garantir a imple-

mentação da política 

energética

9.2 Incentivar o plane-

jamento energético no 

Amazonas

Políticas Públicas

Ações propostas      

Transformação 
esperada

Acesso aos serviços de energia 
pelo fortalecimento do estado 

e dos municípios na elaboração 
de políticas energéticas, 

assim como dar visibilidade 
às  comunidades remotas para 

o planejamento energético, 
garantindo o seu acesso aos 

serviços de energia, articulado 
com o desenvolvimento local 

das comunidades

Oferta dos serviços 
de abastecimento 
de água, coleta e 

tratamento de esgoto 
e coleta e tratamento 

de resíduos sólidos com 
recursos compatíveis às 
características sociais e 
ambientais do território 

Acesso à conectividade 
digital a partir da 

integração de diferentes 
infraestruturas 

adequadas para as 
realidades dos territórios
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9.2.4 Dimensionar as atividades que são exercidas nos municípios, distritos e co-

munidades dos territórios-alvo para alinhar capacidades de rede

9.3.1 Realizar levantamento acerca da cadeia de valor de diferentes fontes reno-

váveis, para desenvolvimento de estratégias e oportunidades

9.3.2 Incentivar parcerias com universidades por intermédio de acordos de coo-

peração técnica 

9.3.3 Articular com a academia apoio no levantamento acerca da situação dos 

territórios que passaram pela eletrificação pelo PLpT, para compreensão acerca 

de quais foram os resultados e de que forma houve uma sustentabilidade da ini-

ciativa

9.3.4 Identificar e elaborar o inventário de potencialidades de geração de energia 

9.3.5 Articular com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) a 

oferta de cursos sobre geração de energia por fontes renováveis, em locais e co-

munidades que possuem acesso à energia e ensino à distância (cursos gravados)

9.4.1 Avaliar o nível de informações acerca do setor energético municipal 

9.4.2 Instituir, com apoio da academia e de Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs), rodadas de incursões nas prefeituras dos municípios que compõem os 

territórios-alvo, para apresentação e esclarecimento acerca sobre as vantagens 

de geração de energia por renováveis, assim como sobre a importância e possibi-

lidades de instituição de políticas energéticas

9.4.3 Formar técnicos nos municípios para auxiliarem no planejamento energético 

9.4.4 Estruturar discussões sobre o setor energético nas secretarias de infraes-

trutura municipais 

9.4.5 Instituir Planos de Desenvolvimento Energético Municipais (PDEM), com seus 

respectivos eixos estratégicos e horizontes de tempo delimitados

9.4.6 Levantar as oportunidades de cadeias produtivas ou demais setores que po-

dem ser dinamizados a partir do estabelecimento do  PDEM 

9.4.7 Articular estratégias e instrumentos para garantir recursos financeiros para 

sustentabilidade das ações 

9.4.8 Elaborar protocolos de manutenção dos equipamentos instalados nas co-

munidades, para instituir fluxo de processos e responsabilidades 

9.4.9 Levantar e registrar a eficiência energética dos prédios públicos em núcleos 

urbanos

9.5.1 Assegurar a participação efetiva da sociedade na gestão energética munici-

pal, propondo espaços de discussão compostos por diferentes setores

9.5.2 Instituir, juntamente com Conselhos Gestores das Unidades de Conservação 

(UCs), espaços para a discussão sobre os demandas, desafios e projetos de im-

plementação de sistemas de geração de energia por fontes renováveis 

9.5.3 Convidar o Fórum Permanente de Energia da Universidade Federal do Ama-

zonas (FPE/Ufam) para acompanhamento das reuniões do Fórum da BR-319

9.6.1 Mapear, por intermédio da Amazonas Energia, quais localidades necessitam 

de alteração de carga dos territórios-alvo

9.6.2 Articular, com as operadoras de telecomunicações, planejamento para ins-

talação e melhoria do serviço de conectividade, para facilitação do canal de co-

municação com as comunidades 

9.6.3 Atualizar a base de dados da Implementação do programa de Eletrificação 

Rural, caracterizando e especificando melhor quais são as comunidades remotas 

9.3 Fomentar a produ-

ção de conhecimento 

acerca dos gargalos  

e oportunidades  

de investimento  

no setor energético  

do Amazonas

9.4 Incentivar os muni-

cípios a desenvolverem 

planejamentos para 

instituir políticas ener-

géticas municipais

9.5 Fortalecer espaços 

de participação  

em planejamento  

energético

9.6 Instituir, juntamente 

com a Amazonas Ener-

gia, planejamento para 

a região da BR-319 

Políticas Públicas

Ações propostas      
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Ações Localizadas

•  Levantamento de demandas e plane-
jamento de  manutenção e limpeza das 
redes e dos linhões, assim como ações de 
conscientização, evitando o envolvimen-
to dos comunitários nessas atividades, 
como ocorre em Democracia, no municí-
pio de Manicoré

•  Mensurar, com apoio de OSCs, o consu-
mo das serrarias no distrito de Realidade, 
em Humaitá, para compreender a capa-
cidade da rede

•  Articular com as prefeituras dos territó-
rios-alvo apoio a iniciativas que utilizem 
geração de energia por renováveis, como 
a iniciativa do SolarLab da Fundação 

Amazonas Sustentável (FAS) em Boa Es-
perança, no município de Manicoré

•  Criar na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Igapó-Açu espaços 
para discutir a questão energética a par-
tir das demandas e desafios locais da 
área protegida

•  Articular com as comunidades indí-
genas de Manicoré requisição para 
a melhor descrição dos beneficiários 
atendidos pelo PLpT, indicando a atua-
lização da base de dados do programa 
de Eletrificação Rural

e povos indígenas atendidos, como no caso de Manicoré e as “comunidades Ca-

panã”

9.6.4 Estruturar maior periodicidade nos protocolos de manutenção e limpeza das 

redes e dos linhões

9.7.1 Promover discussão sobre linhas de financiamento, como linha a Eco do Pro-

grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), para facilitar 

o acesso e vincular às ações da política de produção e assistência técnica rural

9.7.2 Retomar o funcionamento da linha de crédito do programa da Agência de 

Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), a Afeam Energia Solar

9.7.3 Incentivar os municípios a se inscreverem no Programa Nacional de Ilumi-

nação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes (Procel Reluz) para apoio à 

iluminação pública

9.7 Fomentar progra-

mas de crédito para 

financiamento de pro-

jetos a partir de fontes 

renováveis

Políticas Públicas

Ações propostas      
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OE10 - Garantir a inclusão energética 
das comunidades remotas 

As comunidades remotas não possuem aces-
so, ou sofrem restrições à oferta de infraestru-
tura e de serviços essenciais, como o de abaste-
cimento de energia. No Amazonas, 3,9% da sua 
população está excluída energeticamente1. Para 

1 IEMA (2021)

além dos desafios geográficos, é considerável o 
gargalo na elaboração de projetos que pensem 
no acesso à energia como um vetor de transfor-
mação social amplo. Uma das possíveis contri-
buições, discutida em seguida, é a proposição 
de alternativas para a inclusão energética das 
comunidades remotas, a partir de experiências 
das OSCs em projetos de democratização de sis-
temas energéticos por fontes renováveis.

10.1.1 Estruturar o Programa “Mais Luz para a Amazônia” (MLA), assegurando a 

implementação e sustentabilidade da proposta

10.1.2 Estabelecer um comitê gestor para o MLA, aos moldes do que já existe para 

o Programa Luz para Todos (PLpT)

10.1.3 Estabelecer como as fontes renováveis de geração de energia que serão 

implementadas pelo MLA serão aportadas em cada território

10.1.4 Definir quais são as ações de desenvolvimento econômico almejadas pelo 

MLA, e de que forma a geração de energia irá garantir a execução deste objetivo

10.2.1 Reativar o Conselho Estadual de Energia, com garantias de participação de 

associações e representantes das comunidades remotas

10.2.2 Planejar estratégias de monitoramento e levantamento de demandas por 

intermédio de técnicos que incursionem pelos territórios, como técnicos de assis-

tência técnica rural    

10.2.3 Oferecer oficinas e formação para técnicos acerca dos desafios e impor-

tância do estabelecimento de políticas públicas para acesso à energia para co-

munidades remotas

10.2.4 Estimular o desenho e implantação de projetos com tecnologias renováveis, 

a partir da criação de grupos técnicos que apoiem os territórios na elaboração de 

projetos 

10.2.5 Articular mutirões para coleta de demandas e registros para encaminha-

mento para a Amazonas Energia

10.3.1 Criar metodologias para o levantamento dos gastos com combustíveis nas 

comunidades vis a vis a economia com sistemas energéticos por renováveis, vi-

sando sensibilização 

10.3.2 Articular com Cetam, assim como com outras instituições, cursos sobre 

educação ambiental combinados com formação sobre a questão energética

10.3.3 Construir com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) a formação de cursos sobre relação entre a questão energética e pro-

teção ambiental 

10.3.4 Alinhar com os municípios a formação e/ou engajamento de técnicos em 

elétrica para oferta de oficinas nas comunidades dos territórios 

10.3.5 Criar uma rede de trocas de experiências com inovações tecnológicas a 

partir dos territórios

10.4.1 Realizar levantamentos sobre estimativa e uso potencial da biomassa nas 

cadeias da sociobiodiversidade para geração de energia, como pela Secretaria de 

Estado de Produção Rural (Sepror)  

10.1 Garantir a imple-

mentação da política 

energética para as 

comunidades remotas

10.2 Inserir nos órgãos 

públicos composi-

ções que articulem a 

política energética de 

forma integrada e que 

visibilize as comunida-

des remotas
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garantia de autonomia 

energética

10.4 Captar e enga-
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10.4.2 Elaborar, por intermédio do auxílio da academia e OSCs, projetos pilotos 

de eletrificação por alternativas renováveis, em comunidades remotas excluídas 

energeticamente

10.5.1 Realizar estudos e consultas acerca da viabilidade de operação e manuten-

ção dos sistemas energéticos pelas comunidades ou associações

10.5.2 Ampliar a produção de pesquisa aplicada para geração de energia adap-

tada às necessidades das comunidades remotas, ex: fogões e fornos melhorados, 

geração de energia por biomassa

10.5.3 Estabelecer um programa de bolsas para pesquisas acerca da questão 

energética

10.5.4 Incentivar a discussão sobre tecnologias para os geradores, visando dimi-

nuição do custo de aquisição e menores impactos ambientais 

10.6.1 Incentivar a Afeam no desenvolvimento e/ou adaptações nos programas 

existentes para financiar tecnologias de geração por renováveis para comunida-

des remotas;

10.6.2 Estruturar uma organização burocrática para pensar as melhores maneiras 

para processar os documentos necessários para estas linhas

10.7.1 Construir, em conjunto com os jovens, uma estratégia de disseminadores de 

conhecimento sobre energia 

10.7.2 Compartilhar, a partir do grupo de jovens disseminadores, exemplos prá-

ticos para sensibilização do território, como levantamento acerca do gasto com 

combustíveis vis a vis investimento em painéis solares 

10.7.3 Requisitar auxilio para o fornecimento de combustível para extensão dos 

horários de aula para acesso a cursos e utilização do espaço da escola para dis-

cutir a questão energética

10.7.4 Consultar a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) sobre a liberação de 

sinal para transmissão de cursos técnicos fora dos horários das aulas 

10.7.5 Criar oficinas de sensibilização acerca da importância da autonomia ener-

gética para a proteção dos modos de vida

10.8.1 Articular diálogo entre governo municipal, OSCs e associações comunitá-

rias para planejamento, instalação e manutenção das tecnologias

10.8.2 Propor oficinas para elaboração de projetos que visem a implementação de 

sistemas energéticos por renováveis 

10.8.3 Propor à Associação Amazonense de Municípios apoio às associações nas 

oficinas para elaboração de projetos 

10.8.4 Criar grupos de monitoramento dos equipamentos de geração de energia, as-

sim como para fortalecer a articulação comunitária em torno da questão energética

projetos em comunida-

des remotas

10.5 Promover discus-

sões sobre a questão 

energética ampliada 

e adaptada para as 

realidades locais 

10.6 Estimular modelos 

de financiamento que 

sejam aderentes às 

realidades das comuni-

dades remotas

10.7 Sensibilizar os 

jovens acerca da im-

portância e relação do 

desenvolvimento ener-

gético e a proteção 

ambiental

10.8 Buscar apoio 

e formação para o 

desenho de projetos de 

implementação de sis-

temas energéticos por 

alternativas renováveis
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Ações Localizadas

•  Instalar sistemas fotovoltaicos nas es-
colas de comunidades que não foram 
atendidas pelo PLpT, como em Santa 
Maria do Poção no município de Mani-
coré. 

•  Apresentar ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (IN-
CRA) os assentamentos sem acesso 
ao PLpT, como o Projeto Agroextra-
tivista (PAE) Jenipapo, PAE Lago do 
Acará, PAE Baeta e PAE Matupiri, no 
município de Manicoré.

•  Levantar e direcionar a Amazonas 

Energia, quais comunidades na RDS 
Igapó-Açu não obtiveram o acesso 
ao PLpT , como a comunidade de Ja-
caretinga.

•  Articular com academia e OSCs pro-
jetos-piloto em comunidades que não 
possuem acesso à energia, como na Re-
serva Extrativista (Resex) Capanã Gran-
de, no município de Manicoré.

•  Realizar levantamento de infraestrutura  
e demandas das produções dos territó-
rios, como na Resex Capanã Grande, no 
município de Manicoré.

FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA 
(FPE)2

O Centro de Desenvolvimento Energé-
tico Amazônico (CDEAM), da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam), criou em 2019 
o Fórum Permanente de Energia (FPE), com 
o objetivo de estabelecer parcerias e propor 
políticas para o desenvolvimento do setor 
energético do Amazonas. Além da Ufam, 
o FPE/Ufam conta com a participação de 
22 entidades, dentre elas o Governo do Es-
tado, Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa), Serviço de Aprendiza-
gem Industrial (Senai), Universidade Esta-
dual do Amazonas (UEA), Instituto Federal 
do Amazonas (Ifam), Eletronorte, Amazonas 
Energia, WWF, Instituto Mamirauá, dentre 
outros. 

Foi no âmbito do FPE/Ufam que foi ela-
borada a Lei estadual nº 5.350/2020, que 
definiu a Política Estadual de Incentivo ao 
Aproveitamento de Fontes renováveis de 
Energia e Eficiência Energética, que visa, 
dentre outros pontos, estimular a discus-
são e o investimento em tecnologias para 
a geração de energia renovável. O FPE/
Ufam também está contribuindo com a 
proposta de criação do Fundo de Desen-
volvimento Energético para o Amazonas.

 2 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS EM ENTREVISTA COM REP-
RESENTANTES DO CDEAM/UFAM

EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO 
MAMIRAUÁ3

A governança de projetos de energia por 
alternativas renováveis é um ponto chave 
para que as demandas comunitárias sejam 
atendidas. Por isso, como mostra a experi-
ência do Instituto Mamirauá, é fundamen-
tal que toda a gestão das tecnologias seja 
conjunta e que tenha a participação dos 
comunitários desde o início. 

O trabalho de instalação das fábri-
cas de gelo, desenvolvido em Mamirauá 
em parceria com o Instituto de Energia e 
Ambiente da Universidade de São Pau-
lo (IEE/USP), é um exemplo relevante. As 
máquinas contam com painéis solares e 
captação da água da chuva para funcio-
nar. No início, a ideia era realmente criar 
uma tecnologia que disponibilizasse ex-
clusivamente gelo. Mas quando se perce-
beu, em conjunto com os moradores lo-
cais, que a água gelada também era uma 
demanda importante, o projeto passou 
por adequações.      

 3 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS EM ENTREVISTA COM REP-
RESENTANTES DO INSTITUTO MAMIRAUÁ
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TAPAJÓS SOLAR4

O Movimento Tapajós Vivo (MTV) é um 
coletivo que busca preservar o modo de 
vida dos povos da bacia do Rio Tapajós, 
no Pará, frente às mudanças provocadas 
por grandes empreendimentos. O MTV 
coordena desde 2019 o Projeto “Tapajós 
Solar”, em conjunto com o Fórum Mudan-
ças Climáticas e Justiça Socioambiental. 
A iniciativa visa incentivar o uso de sis-
temas fotovoltaicos em comunidades e 
associações que compartilhem da agen-
da de proteção do Rio Tapajós. Atual-
mente o projeto conta com 16 sistemas 
fotovoltaicos on-grid instalados.

Para implementação dos sistemas, 
o MTV requisita da comunidade, como 
contrapartida, a conscientização dos 
impactos que acompanham os projetos 
de infraestrutura e barramento do Tapa-
jós, e o compromisso pela proteção de 
toda a bacia hidrográfica.  Os projetos 
de instalação de sistemas fotovoltaicos 
são acompanhados de estratégias de 
conscientização coletiva, por intermédio 
de oficinas pedagógicas. O objetivo é 
mostrar que novas matrizes energéticas 
podem se somar à proteção do território. 

Recentemente, o Projeto instalou um 
sistema de energia fotovoltaica em uma 
padaria administrada pela associação 
de mulheres do Projeto Mão na Massa. O 
empreendimento, em que trabalham 20 
mulheres, funciona na comunidade de 
São Francisco da Volta Grande, Belterra/
PA, nas margens da BR-163, onde vivem 
170 famílias. O MTV apoiou a iniciativa 
implementando o sistema fotovoltaico na 
padaria, que por conta do alto custo da 
energia e pela pandemia do Covid-19 es-
tava paralisada. 

 4 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS EM ENTREVISTA COM REP-
RESENTANTES DO MTV

RESEX SOLAR5

Iniciado em 2016, o projeto Resex So-
lar (Reservas Extrativistas Produtoras de 
Energia Limpa), uma iniciativa da orga-
nização não-governamental WWF com 
o ICMBio, instalou 30 pequenos sistemas 
fotovoltaicos em comunidades localizadas 
no Sul do Amazonas – Ituxi e Médio Purus, 
no município de Lábrea. 

O projeto estruturou ações que com-
binassem o acesso à energia ao fortale-
cimento da geração de renda e da pro-
dução das comunidades, e à oferta de 
cursos nas unidades de educação em di-
ferentes períodos, a partir da garantia de 
fornecimento da eletricidade para além 
do que era possível anteriormente. 

No desenvolvimento do projeto, a 
WWF engajou a Prefeitura e Secretaria 
de Produção de Lábrea, além da partici-
pação de outras organizações da região, 
como o Instituto Mamirauá, e também 
promoveu o envolvimento da academia, 
por meio da participação da  Universida-
de Estadual do Amazonas (UEA). 

Ao passar a ideia de que o acesso à 
energia tem que ser visto como um di-
reito, se discutiu com a comunidade 
que a existência de sistemas diversifi-
cados – off-grid e/ou sistemas energé-
ticos combinados com fornecimento de 
forma convencional, como pelo PLpT - 
pode potencializar os modos de vida de 
áreas protegidas. A energia, neste caso, 
será útil para as bombas de água, para 
as despolpadeiras, para o lazer e para as 
escolas, onde, além das aulas, ocorrem 
as reuniões dos comunitários. O obje-
tivo final do projeto é propor a reflexão 
de como pode ser amplo o significado da 
universalização do acesso à energia. 

 5 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS EM ENTREVISTA COM REP-
RESENTANTES DA WWF-BRASIL
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OE11 - Estruturar a política municipal 
de saneamento básico

Os três municípios alvo do projeto, Ca-
reiro, Humaitá e Manicoré e o território de 
Igapó-Açu, não possuem Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB), ou o plano não 
foi criado com base em um diagnóstico capaz 

de subsidiar a gestão pública municipal nas 
decisões e ações do setor. Com a intenção de 
transformar essa realidade, o presente obje-
tivo foi formulado visando ter um plano mu-
nicipal de saneamento robusto em cada terri-
tório e um conselho municipal desta política, 
para que os conselheiros acompanhem e mo-
nitorem a implementação das ações na área. 

11.1.1 – Criar Comitê Executivo de elaboração do PMSB com a participação de 

gestores municipais e sociedade civil

11.1.2 – Elaborar o diagnóstico técnico-participativo dos serviços de saneamento 

básico 

11.1.3 – Definir metas e cenário de referência para os serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos 

11.1.4 – Elaborar relatório com a proposição de programas, projetos e ações para 

o setor de saneamento nos municípios

11.1.5 – Definir indicadores para acompanhamento do PMSB 

11.1.6 – Elaborar minuta do projeto de lei do PMSB e aprovar plano no poder le-

gislativo

11.2.1 – Mobilizar organizações da sociedade civil, associações comunitárias e ca-

tadores de resíduos sólidos para a criação do conselho 

11.2.2 – Realizar, ao menos, uma reunião ordinária mensal no âmbito do conselho 

para acompanhar o PMSB e a execução dos serviços de saneamento 

11.2.3 - Garantir a participação de lideranças das comunidades rurais, mulheres, 

trabalhadores do setor de saneamento no município e catadores de resíduos só-

lidos na composição do conselho 

11.2.4 – Subsidiar custos de transporte e alimentação para participação das lide-

ranças comunitárias nas reuniões do conselho

11.1 – Elaborar/Atuali-

zar a Política Municipal 

de Saneamento Básico 

nos municípios

11.2 – Criar Conselhos 

Municipais de Sanea-

mento Básico 
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OE12 - Ampliar a oferta de água 
potável nas zonas urbanas e rurais

A existência de serviços de abastecimento 
de água melhora a saúde pública – por meio 
da prevenção de doenças e promoção de há-
bitos de higiene -, além de trazer conforto in-
dividual e segurança coletiva6.  

As manchas urbanas dos territórios anali-
sados têm o serviço de abastecimento e dis-
tribuição de água quase universalizado, com 
a captação de água realizada por meio de po-
ços artesianos. Entretanto, a água não passa 
por nenhum tipo de tratamento, o que au-
menta os riscos de contaminação e doenças. 
Em acréscimo, as prefeituras cobram tarifas 

6 BRASIL (2019)

únicas para todos os domicílios e enfrentam 
alta inadimplência por conta da vulnerabi-
lidade socioeconômica da população. Nas 
comunidades rurais, os modos de provisão 
dos serviços de abastecimento de água são 
variados – captação superficial de manan-
ciais, poços artesianos ou água da chuva - ou 
por vezes inexistentes. 

É preciso garantir aos  municípios água 
potável da rede, poço ou nascente, com cana-
lização interna e, quando necessário, comple-
mentação por  outras fontes, como as cister-
nas, por exemplo. A seguir, as ações propostas 
para garantir o acesso aos serviços de abaste-
cimento e distribuição de água para todos os 
cidadãos que vivem nos territórios-alvo. 

12.1.1 - Regularizar os poços artesianos já criados nas sedes das cidades junto ao 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam)

12.1.2 – Realizar análise de qualidade da água semestralmente nos poços arte-

sianos 

12.1.3 – Instalar filtros de tratamento da água nos poços artesianos já criados, 

tais como filtro Salta Z ou filtro de areia 

12.1.4 – Apoiar a participação de gestores e servidores municipais dos depar-

tamentos de águas em oficinas e formações da Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa) sobre técnicas de tratamento da água

12.1.5 – Aprimorar as instalações elétricas das bombas de água nos poços arte-

sianos já existentes

12.2.1 – Instalar hidrômetros para realizar medição do consumo de água em cada 

residência 

12.2.2 – Estabelecer critérios socioeconômicos para definir o valor da tarifa de 

água e implementar tarifa social

12.2.3 – Atualizar, anualmente, o cadastro de domicílios com acesso à agua nas 

zonas urbanas

12.3.1 – Realizar oficinas com comunitários para definir o melhor tipo de capta-

ção de água para cada território (captação superficial, subterrânea ou água da 

chuva)

12.3.2 - Realizar parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para ins-

talar sistemas autônomos de abastecimento de água alimentados por energia 

solar em comunidades situadas à margem de rios 

12.3.3 – Realizar parcerias com OSCs para instalar sistemas de abastecimento de 

água por poço artesiano em comunidades afastadas de rios 

12.3.4 – Realizar parcerias com OSCs para instalar sistemas de abastecimento 

de água por meio de cisternas em comunidades com maior dependência de água 

para consumo e produção

12.3.5 - Emitir autorização do Ipaam para elaborar o projeto de sistema de água 

em cada comunidade

12.1 – Aprimorar téc-

nicas de tratamento 

de água nas zonas 

urbanas

12.2 – Reduzir o des-
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inclusão da população 
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12.3.6 - Realizar instalação de rede hidráulica para todas as casas de cada co-

munidade 

12.3.7 - Realizar filtração e desinfecção das águas captadas em fontes superfi-

ciais ou subterrâneas

12.3.8 – Instalar filtros coletivos em todas as comunidades isoladas próximas à 

BR-319 para deixar a água em condições para o consumo humano

12.3.9 – Capacitar gestores municipais para prepararem projetos de convênio/

cooperação com a Funasa e instituições de fomento

12.4.1 - Mobilizar e incentivar a participação dos comunitários na gestão e manu-

tenção dos microssistemas de captação de águas

12.4.2 - Realizar articulações com Unidades Básicas de Saúde (UBS) e unidades 

escolares para capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e professores

12.4.3 - Capacitar comunitários, lideranças comunitárias, ACS e professores para 

realizar reparos e manutenções dos sistemas autônomos de água

12.4.4 - Realizar oficinas de orientação para moradores sobre o modo de fun-

cionamento das bombas de água, controle da qualidade da água e limpeza dos 

poços artesianos 

12.4.5 - Realizar articulações com o Instituto Mamirauá e Projeto Saúde e Alegria 

para compartilhamento de técnicas de instalação do sistema de bombeamento 

alimentado por energia de placa solar

12.4.6 - Realizar articulações com empresas do Amazonas especializadas na ma-

nutenção das placas solares para garantir manutenção periódica das placas

12.4.7 - Realizar articulações com o Conselho Nacional das Populações Extrativis-

tas (CNS) para compartilhamento das técnicas de instalação de cisternas 

12.4.8 - Incentivar a participação de mulheres nas ações de capacitação e apro-

priação das soluções

12.4.9 – Quando pertinente, engajar como contrapartida o apoio dos comunitá-

rios com materiais do território (areia, seixo, pedras, madeira) para instalação dos 

sistemas isolados, além de contribuir com a alimentação dos profissionais res-

ponsáveis pela instalação 

12.4.10 - Estabelecer, em conjunto com os comunitários, normas e regras para 

gerenciamento e manutenção dos microssistemas de águas

12.4.11 – Avançar em pesquisa e experiência para qualificar a gestão dos siste-

mas autônomos de abastecimento de água 

12.4. Engajar e capaci-

tar comunidades locais 

para a gestão e manu-

tenção dos sistemas 

isolados
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Ações Localizadas

•  Realizar análise físico-química e micro-
biológica em Careiro, Igapó-Açu, Mani-
coré e Realidade

•  Realizar projeto-piloto de sistemas isola-
dos de captação e distribuição de águas 
no território de Igapó-Açu, pela ausência 
de soluções para oferta de água potável 
na comunidade

•  Realizar tratamento da água com Filtro 
Salta Z ou Filtro de Areia nas comunida-
des de Democracia e Pandegal, Manicoré

•  Instalar sistema de bombeamento por 
energia solar nas comunidades da Reser-
va Extrativista do Lago do Capanã Gran-
de, Manicoré

ÁGUA COM ENERGIA SOLAR7

Os sistemas de abastecimento de 
água com energia solar fotovoltaica po-
dem oferecer água filtrada a baixo cus-
to para comunidades ribeirinhas. Duas 
iniciativas já estão em curso na região. 
Uma delas, desenvolvida dentro da Re-
serva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) Mamirauá, criada pelo próprio Ins-
tituto Mamirauá, e a outra, em operação 
em 32 comunidades rurais do Oeste do 
Pará, é fruto de uma iniciativa do Projeto 
Saúde e Alegria.     

Os  painéis fotovoltaicos são instala-
dos sobre o rio em balsas flutuantes. A 
energia do sol bombeia a água para um 
reservatório elevado, conectado  a um fil-
tro de areia para pré-tratamento e remo-
ção de resíduos. Após a filtração, parte 
da água é distribuída por gravidade para 
a comunidade com um ponto de forneci-
mento em cada domicílio.

O acesso à água por bombeamento 
solar permite diminuir o esforço familiar 
na captação da água, o que aumenta a 
qualidade de vida dos moradores,  princi-
palmente mulheres e crianças. Além dis-
so, a tecnologia cria um ambiente mais 
confortável e seguro. Com exceção das 
placas fotovoltaicas, os demais recursos 
e materiais usados nos projetos são do 
próprio território, o que aumenta a partici-
pação dos comunitários no planejamento 
e na instalação da tecnologia social, além 
de capacitá-los  para a manutenção do 
equipamento. 

7 INSTITUTO MAMIRAUÁ (2020); PROGRAMA 
SAÚDE E ALEGRIA (2020)

PROJETO SANEAR AMAZÔNIA8 
O Projeto Sanear Amazônia surgiu com o 

objetivo de promover acesso a água para o 
consumo humano em comunidades extra-
tivistas da Amazônia, por meio da disponi-
bilidade de tecnologias sociais do Sistema 
de Acesso à Água Pluvial Multiuso. Em 2014, 
uma articulação entre o Conselho Nacional 
das Populações Extrativistas (CNS) e o então 
Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS), culminou em uma políti-
ca pública de instalação desses sistemas em 
comunidades da região, nos moldes do Pro-
grama Cisternas. O Memorial Chico Mendes, 
por meio de edital, passou a executar o Pro-
jeto Sanear em quatro estados da Amazônia 
(Amazonas, Pará, Amapá e Acre). 

A solução visa proporcionar, a cada 
unidade familiar, um módulo domiciliar de 
captação e reserva de água de chuva e 
um módulo comunitário complementar de 
abastecimento de água acionado em oca-
siões de escassez pluviométrica. 

O módulo familiar é constituído pela cap-
tação de água de chuva do telhado, disposi-
tivo de tratamento, um reservatório individual 
elevado com capacidade de 1.000 litros, uma 
instalação sanitária domiciliar com fossa e a 
instalação de 4 pontos de uso, incluindo vaso 
sanitário. O módulo comunitário é composto 
por captação de água de fonte complemen-
tar, unidade de tratamento, reservatório co-
munitário de 5 mil litros e rede de distribuição 
de água aos módulos familiares. 

Para receber o programa, as comunida-
des devem  dispor de lideranças atuantes; 
e abrigar membros da diretoria do CNS que 
possam acompanhar os trabalhos; permitir o 
desenvolvimento de atividades em qualquer 
período e possibilitar a implantação de uni-
dades demonstrativas nas moradias.

8 BRASIL (2020)
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OE13 - Ampliar o esgoto  nas zonas 
urbanas e rurais

Nos territórios-alvo do projeto, praticamen-
te não existem serviços de coleta e tratamento 
de esgoto. A solução mais comum nas zonas ur-
banas e rurais dos municípios do projeto são as 
fossas rudimentares, um buraco aberto no solo 
para onde são direcionados os dejetos gerados 
nos domicílios, sem tratamento do efluente. 

Em algumas comunidades rurais, além das 

fossas rudimentares, é comum  os dejetos se-
rem  despejados no ambiente ou em igarapés. 
Ainda, alguns territórios, como o de Igapó-A-
çu, sofrem com períodos de alagamento do 
território durante o inverno, o que dificulta a 
criação de soluções para este serviço que evite 
contaminações e proliferação de doenças..

A seguir, propostas para garantir  o acesso 
da população aos serviços de esgotamento 
sanitário, com mecanismos de tratamento e 
despejo pelo território. 

13.1.1 – Elaborar projeto de esgotamento sanitário na zona urbana para obter 

apoio financeiro da Funasa

13.1.2 – Buscar parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e entida-

des filantrópicas para conseguir apoio financeiro para implementação do serviço 

de coleta e tratamento de esgoto

13.1.3 - Criar coletores de água nas zonas urbanas dos municípios

13.1.4 - Realizar/Atualizar instalação domiciliar e predial de encanamento para 

conexão às redes municipais de coletores

13.1.5 - Criar rede de interceptores de esgoto nos municípios 

13.1.6 - Criar estações municipais de tratamento do esgoto 

13.1.7 - Definir estratégias de tratamento e reutilização do lodo para diminuir a 

quantidade de descarte de resíduos em aterros sanitários

13.2.1 – Buscar parcerias com OSCs para financiar os custos de aquisição e ins-

talação para construção de sistemas de sanitários isolados 

13.2.2 - Realizar parceria com OSCs para transferência de tecnologia social de 

sanitários isolados

13.2.3 - Incluir a comunidade na definição da solução a ser utilizada, a depender 

das condições de viabilidade técnica e desejo dos comunitários

13.2.4 – Inserir os comunitários no planejamento e execução da instalação dos 

sistemas isolados, incluindo a definição da época do ano e da área a ser utilizada 

para a tecnologia

13.2.5 – Engajar comunitários para contribuir na implementação dos sistemas 

isolados com o fornecimento de alimentação para a equipe de instalação 

13.2.6 – Definir modos de participação do poder público e das OSCs na instalação 

dos sistemas isolados

13.2.7 – Definir um operador local, em cada comunidade, para contribuir com os 

esforços de gestão e manutenção dos sistemas individuais e coletivos 

13.2.8 - Capacitar ACS e professores para serem multiplicadores das práticas de 

manutenção dos sistemas 

13.2.9 - Capacitar comunitários para se apropriarem da gestão e manutenção do 

sistema  

13.2.10 – Garantir a existência de banheiros nos domicílios e com ambiente ade-

quado, para promover privacidade, autoestima e higiene pessoal 

13.2.11 – Realizar esforço logístico de instalação dos sistemas de esgoto nas co-

munidades rurais em parceria entre OSCs e poder público municipal 

13.2.12 – Responsabilizar os comunitários pela limpeza rotineira das unidades, 

desobstrução de caixas e tubulações e integridade física das unidades de tra-

tamento 

13.1 – Construir esta-

ções de tratamento de 

esgoto na zona urbana

13.2 – Construir 

sistemas isolados de 

tratamento de esgoto 

sanitário em comuni-

dades rurais 

Políticas Públicas

Ações propostas      
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13.2.13 – Responsabilizar o poder público municipal por remover, tratar e destinar 

a escuma, o excesso de lodo e os resíduos removidos

13.2.14 – Avançar em pesquisa e conhecimento de gestão desses sistemas

13.2.15 - Priorizar a participação das mulheres no processo de escolha das áreas 

de instalação dos sistemas isolados

Políticas Públicas

Ações propostas      

Ações Localizadas

•  Realizar substituição de sanitários com 
fossa rudimentar (ou sem fossa) para 
fossa séptica nas comunidades rurais 
do município de Careiro 

•  Realizar substituição de sanitários com 
fossa rudimentar (ou sem fossa) para 
fossa séptica em Realidade, Humaitá

•  Instalar estruturas de sanitários com 
fossa séptica nas comunidades ao re-
dor de Democracia, Manicoré

•  Instalar sanitários para áreas de ala-
gamento nas comunidades de Iga-
pó-Açu, devido aos períodos de cheia 
durante o inverno

 ESGOTO POR FOSSA SÉPTICA
As fossas sépticas são tanques cons-

truídos para reter o esgoto doméstico 
por tempo suficiente para que ocorra o 
tratamento dos dejetos. A técnica envol-
ve a sedimentação de partículas sólidas, 
retenção de gordura, degradação de ma-
téria orgânica e diminuição dos níveis de 
microorganismos que provocam doenças. 
O sistema pode ser construído de modo 
semi-coletivo, para até 4 residências, 
com um banheiro em cada casa e uma 
central de tratamento.

 ESGOTO COM FOSSAS SECAS9

Os banheiros com fossa seca não pre-
cisam de água durante o tratamento dos 
dejetos. É uma técnica  ideal para terri-
tórios com pouca disponibilidade hídrica. 
Neste sistema, os dejetos são armaze-
nados em um recipiente e cobertos com 
materiais orgânicos secos (serragem, fo-
lhas secas, palhas) ou materiais inertes 
(como o cal, cinzas ou terras secas).  

O tratamento final poderá ser a desi-
dratação ou conversão em adubo. A es-
trutura interna dos banheiros é idêntica 
às soluções com disponibilidade hídrica, 
com o acréscimo da instalação de um 
tubo de ventilação. O sanitário deve ser 
construído acima do solo, para evitar 
contaminação.

SANITÁRIOS ADAPTADOS A ÁREAS 
ALAGÁVEIS10

Na solução desenvolvida pelo Instituto 
Mamirauá para construção de banheiros 
em áreas alagáveis, o sanitário e o siste-
ma de tratamento do esgoto são cons-
truídos sobre uma estrutura de concreto 
e instalados acima do nível da água. Sem 
a mistura entre dejetos humanos e água 
do rio, principalmente durante as cheias, 
se evita a contaminação ambiental. 

Este tipo de solução pode ser adap-
tado à condição do território. É possível 
criar o sanitário hídrico, quando há dis-
ponibilidade de água para tratamento do 
esgoto, ou o sanitário seco, quando não 
há disponibilidade. 

9 INSTITUTO MAMIRAUÁ (2020b)

10 INSTITUTO MAMIRAUÁ (2020b)
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OE14 - Reduzir a quantidade de 
resíduos sólidos dispensados no 
ambiente

Os resíduos sólidos são “um conjunto he-
terogêneo de materiais, substâncias, objetos 
ou bens descartados resultantes das ativi-
dades humanas em sociedade”11. Devem ser 
considerados resíduos todos os materiais 
nos estados sólidos, semissólidos ou gasoso 
em que suas particularidades impeçam seu 
lançamento na rede pública de esgoto12. 

Nas sedes dos municípios de Careiro, Mani-
coré e Humaitá a coleta de lixo está próxima a 
universalização. Entretanto, o tratamento dos 
resíduos é quase inexistente, tendo em vista 

que o material coletado é despejado em lixões 
a céu aberto. São escassas também as inicia-
tivas de reciclagem dos resíduos. Nas comu-
nidades rurais, poucos territórios recebem 
algum tipo de coleta. O mais comum é que os 
resíduos sejam queimados ou enterrados. Al-
guns materiais, como o alumínio e o plástico, 
são vendidos pelos comunitários como forma 
de complementar renda. Nessas comunidades 
é comum que não existam resíduos orgânicos, 
pois o que não é consumido pelos comunitá-
rios, é dado aos animais de criação.

O presente objetivo visa implementar uma 
lógica de política reversa da gestão de resí-
duos, que fortaleça iniciativas de reciclagem 
para fazer com que apenas uma pequena par-
cela dos materiais seja despejada no ambiente.

14.1.1 – Elaborar projeto de gestão de resíduos sólidos municipal para buscar fi-

nanciamento da Funasa e de OSCs

14.1.2 - Realizar diagnóstico de demanda por materiais recicláveis no estado do 

Amazonas e Rondônia para definir as prioridades de materiais a serem coletados 

para reciclagem

14.1.3 – Definir materiais recicláveis prioritários para serem coletados pelos ca-

tadores

14.1.4 – Criar pontos de coleta voluntária dos materiais recicláveis nas zonas ur-

banas e comunidades rurais dos municípios

14.1.5 – Definir e divulgar cronograma de coleta seletiva dos resíduos sólidos, com 

frequência de, ao menos, uma vez por semana na zona urbana 

14.1.6 – Utilizar veículos alternativos para realizar a coleta de resíduos sólidos 

dentro das comunidades rurais

14.1.7 – Realizar a coleta e o transporte dos resíduos sólidos em embarcações, 

para os casos de comunidades com acesso exclusivamente fluvial 

14.1.8 – Apoiar a separação de resíduos secos e orgânicos nos domicílios, comér-

cios e espaços públicos

14.1.9 - Realizar parcerias com gestores das Unidades de Conservação (UCs) para 

coleta de materiais recicláveis e materiais perigosos em comunidades remotas 

dentro de UCs

14.1.10 – Sensibilizar moradores das zonas urbanas e comunidades rurais para 

interromperem a prática de queimada dos resíduos sólidos

14.2.1 – Elaborar projeto para solicitar financiamento da Funasa na construção 

de um Centro de triagem e armazenamento dos resíduos sólidos nos municípios

14.2.2 - Construir centro de triagem e armazenamento dos resíduos recicláveis

14.2.3 – Regularizar o centro de triagem e armazenamento dos resíduos sólidos 

junto ao Ipaam

14.2.4 - Garantir titularidade do terreno onde será realizada a triagem dos resíduos

14.2.5 – Proibir a catação dos catadores em lixões e aterros para garantir a segu-

rança desses trabalhadores

14.2.6 – Adquirir equipamentos e caminhão para realizar a coleta e tratamento 

dos resíduos recicláveis pelos catadores 

14.1 - Promover ações 

de reciclagem dos resí-

duos sólidos nas áreas 

urbanas e rurais

14.2 - Criar e apoiar 

cooperativas ou asso-

ciações de catadores 

de materiais recicláveis

Políticas Públicas

Ações propostas      

11 BRASIL (2019), p.281. 
12 BRASIL (2010).
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14.2.7 – Inserir os catadores na gestão e manutenção dos pontos de coleta vo-

luntária

14.2.8 - Diminuir a existência de atravessadores na comercialização dos materiais 

recicláveis

14.2.9 - Definir descanso semanal remunerado e férias para os catadores, bem 

como cesta básica mensal

14.2.10 – Garantir proteção social para todos os catadores do município, além de 

uma renda mínima para sobreviver

14.2.11 – Realizar parcerias entre poder público e OSCs para apoiar a estrutura-

ção de cooperativas de catadores de materiais recicláveis

14.2.12 – Apoiar a regularização administrativa e jurídica das associações/coope-

rativas de catadores de materiais recicláveis

14.2.13 – Apoiar a distribuição de catadores para os distritos e comunidades rurais 

14.3.1 – Definir roteiro de varrição com o parâmetro de 1,5km por trabalhador/dia 

14.3.2 – Definir padrões mínimos de equipamentos e uniformes de trabalho 

14.3.3 – Estabelecer ciclo de capina e coleta dos resíduos a cada período de três 

meses 

14.3.4 – Bianualmente tratar o meio fio com cal nos logradouros dos municípios

14.4.1 – Realizar análise para seleção de locais onde serão instalados os aterros 

sanitários nos municípios

14.4.2 - Adquirir terreno público municipal para realizar instalação do aterro sanitário

14.4.3 – Respeitar diretrizes de distância de águas superficiais e subterrâneas, 

solo, tráfego e proximidade com os centros urbanos para instalação do aterro 

sanitário

14.4.4 - Elaborar projeto para solicitar apoio/financiamento da Funasa para ins-

talação do aterro sanitário 

14.4.5 - Planejar um sistema de coleta de chorume e gás e um sistema de geren-

ciamento das águas pluviais 

14.4.6 - Implementar segurança de área e controle de roedores, parasitas e aves 

14.4.7 - Regularizar o aterro sanitário municipal junto ao Ipaam

14.3 – Fortalecer ações 

de limpeza e varrição 

das ruas nas sedes 

municipais

14.4 - Criar e regulari-

zar aterros sanitários 

de pequeno porte

Políticas Públicas

Políticas Públicas

Sociedade Civil

Ações propostas      
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Ações Localizadas

•  Solicitar a empresas de ônibus de Iga-
pó-Açu a redução do descarte de lixo a 
céu aberto dos passageiros nas para-
das de ônibus pelo território

•  Instalar Lixeiras comunitárias adapta-
das a territórios que alagam nas comu-
nidades de Igapó-Açu

•  Realizar diagnóstico em parceria com 
as associações de catadores de mate-
riais recicláveis dos municípios de Ca-
reiro e Manicoré

•  Instalar lixeiras comunitárias com se-
paração de resíduos nas comunidades 
de Democracia, Vista Alegre e Jatua-
rana, Manicoré

•  Instalar lixeiras comunitárias com se-

paração de resíduos nas zonas rurais 
de Careiro

•  Instalar lixeiras comunitárias com sepa-
ração de resíduos no Distrito de Realida-
de, Humaitá

•  Apoiar a estruturação da Associação 
dos Catadores de Materiais Recicláveis 
Solidária (ACRSMM) do Município de 
Manicoré

•  Apoiar a estruturação da Associação 
dos Catadores de Materiais Recicláveis 
de Careiro

•  Incentivar a criação de uma coopera-
tiva de catadores de materiais reciclá-
veis em Humaitá
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OE15 - Ampliar o acesso e a 
qualidade da conectividade digital 
nos territórios

No Brasil, a regulamentação e fiscalização 
do setor de telecomunicações, que inclui co-
nectividade digital, é competência exclusiva 
da União, através do Ministério das Comu-
nicações (MCOM) e da  Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). A União  deve 
operar o setor de maneira direta ou por au-
torização, concessão ou permissão13. Apesar 
de não poderem editar leis sobre as redes e 
serviços de telecomunicações, estados e mu-
nicípios podem atuar, a partir das diretrizes 
federais, em estratégias para o avanço da co-
nectividade digital em seus territórios.

Mesmo com a futura instalação de infra-
estrutura de fibra ótica proposta pelos atuais 
programas federais - Amazônia Conectada e 
Norte Conectado -, o Amazonas demanda a 
redundância de diferentes infraestrururas 
de conectividade digital para cobrir a diver-
sidadade de realidades locais.

Para construir soluções adequadas ao 
contexto estadual e da BR-319, e alinhar o 
acesso à internet com estratégias para o de-
senvolvimento socioeconômico e ambiental 
da região, é preciso avançar na articulação 
entre o estado do Amazonas, os governos 
municipais, as organizações da sociedade ci-
vil (OSCs), as organizações comunitárias de 
base e outras instituições.

15.1.1  Envolver  as secretarias estaduais Secretaria de Desenvolvimento, Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Secretaria de Estado de Administração e 

Gestão (Sead), Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Secreta-

ria de Estado de Saúde (SES), Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), 

Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Secretaria de Estado Do Meio 

Ambiente (Sema), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolita-

na de Manaus (Seinfra), Agencia de Desenvolvimento Sustentavel do Amazonas 

(ADS), Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), Rede Nacional de Ensino 

e Pesquisa (RNP-AM), universidades, Suframa, Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB-AM), Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado (PGE), e Assembleia 

Legislativa do Amazonas (Aleam) e outras instituições de interesse

15.1.2 Reativar o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(Cetic)

15.1.3 Acompanhar os programas federais de implantação de backbones execu-

tados no estado, como o Amazônia Conectada e o Programa Amazônia

Integrada e Sustentável (PAIS)

15.1.4 Acompanhar a implantação de demais infraestruturas para conectividade 

digital, como satélite, rádio, balões aeróstatos, 5G, entre outras, que podem ter 

redundância entre si e com backbone de fibra ótica

15.1.5 Discutir o papel da conectividade nas transformações econômicas do estado

15.1.6 Construir propostas a serem submetidas à linha de crédito Brasil Mais Di-

gital, disponibilizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para 

melhoria de infraestrutura de conectividade no estado

15.1.7 Acompanhar o cumprimento da Lei de Informática Nacional e Estadual

15.1.8 Articular canais de diálogo entre Claro e provedores locais que realizam 

distribuição de serviços de internet nos territórios, para construção de um modelo 

de negócio capaz de garantir acesso à conectividade no território

15.2.1 Articular com Associação Amazonense de Municípios (AAM) para definição 

de formato de planejamento junto aos municípios

15.2.2 Definir ações relativas à implementação da transformação digital dos ser-

viços públicos do estado e dos municípios

15.1 Construir um 

grupo de trabalho de 

discussão permanente 

sobre conectividade 

digital no governo es-

tadual no Amazonas

15.2 Construir articu-

lação entre estado, 

municípios, empresas 

Políticas Públicas

Ações propostas      

13 BRASIL (2019)
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15.2.3  Definir política de implantação de pontos de inclusão digital nos muni-

cípios, sobretudo na área rural, considerando a necessidade de implantação de 

infraestrutura de energia

15.3.1 Parceria com o Cetam para oferta de cursos profissionalizantes aos jovens 

em recondicionamento de máquinas

15.3.2 Revitalização de pontos de inclusão digital nos municípios, sobretudo em 

escolas na área rural

15.4.1 Priorizar recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazo-

nas (Fapeam) para o financiamento de pesquisas sobre o tema

15.4.2 Articular Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Universidade Estadual do 

Amazonas (UEA), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e Universi-

dade Federal do Amazonas (Ufam) para estímulo a formação de grupos de pes-

quisas sobre o tema

15.4.3 Assegurar o investimento das empresas da Zona Franca de Manaus (ZFM), 

em pesquisa e desenvolvimento, previsto pela Lei de Informática Nacional e Es-

tadual

15.4.4 Envolver institutos de pesquisa das empresas que compõem ZFM, como o 

Sidia.

15.4.5 Realizar diagnóstico das infraestruturas de conectividade disponíveis nos 

municípios e análise de alternativas adequadas de integração tecnológicas

15.4.6 Articular parceria entre Prefeituras Municipais e instituições de pesquisa 

como Ifam, Ufam, UEA, Inpa para fomentar propostas autônomas dos governos 

municipais 

15.5.1 Estabelecer termo de cooperação, determinando as contrapartidas de cada 

instituição

15.5.2 Definir oferta de acordo com a capacidade das instituições de ensino e 

pesquisa e as demandas dos comunitários

15.5.3 Utilizar infraestruturas de escolas ou associações comunitárias

15.5.4 Garantir a participação de jovens nos cursos

15.5.5 Garantir igualdade de gênero nos cursos

e OSCs para planeja-

mento de propostas a 

serem submetidas ao 

Fundo de Universa-

lização dos Serviços 

de Telecomunicações 

(Fust) como preparação 

para quando o fundo 

for descontingenciado

15.3 Criar parceria 

entre governo estadual, 

Ministério de Comuni-

cação (MCOM) e OSCs 

para recondicionamen-

to de computadores 

nos municípios, no 

âmbito do Programa 

Computadores para 

Inclusão, para implan-

tação de Centros de 

Inclusão Digital

15.4 Estimular incenti-

vo estadual à pes-

quisa aplicada sobre 

conectividade digital 

no Amazonas

15.5. Criar parceria entre 

institituições de ensino 

e pesquisa, como Centro 

de Educação Tecnoló-

gica do Amazonas (Ce-

tam) e Ifam, governos 

municipais e associa-

ções comunitárias para 

levar cursos de uso e 

manutenção de tecnolo-

gias para as áreas rurais 

dos municípios

Políticas Públicas

Ações propostas      
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15.6.1 Disponibilizar um funcionário do poder público municipal para orientar o 

processo de solicitação do serviço

15.6.2 Formar comunitários para serem multiplicadores de orientação do processo 

para acesso ao Projeto Wi-Fi 

15.6.3 Definir espaços públicos para instalação do serviços, tais como escolas e 

sedes das associações comunitárias

15.7.1 Estruturar arranjo de diálogo entre governo municipal, OCS e associações 

comunitárias nos processos de planejamento, instalação e manutenção das tec-

nologias 

15.7.2 Implementar projetos voltados à  implantação, manutenção e expansão de 

pontos de inclusão digital em escolas das comunidades rurais

15.7.3 Implementar projetos voltados à  implantação de sistemas fotovoltaicos em 

comunidades rurais sem acesso à energia elétrica, necessária para conectividade 

15.7.4 Implementar projetos voltados à  implantação, manutenção e expansão de 

antenas rurais nas comunidades

15.7.5 Implementar projetos voltados à distribuição de dispositivos de conectivi-

dade

15.7.6 Estabelecer parceria com instituições de ensino e pesquisa

15.8.1 Implantar pontos de inclusão digital em comunidades rurais, junto a implan-

tação de sistemas fotovoltaicos

15.8.2 Realizar formação de comunitários para manutenção básica dos equipa-

mentos

15.8.3 Realizar projetos de letramento digital e uso da internet para mobilização 

social

15.8.4 Promover o uso dos pontos de internet para o acesso à telesaúde, em par-

ceria com ACS, SES-AM e Secretarias Municipais de Saúde

15.8.5 Promover uso dos pontos de internet para acesso aos serviços de educação 

à distância

15.8.6 Implantar Projeto de Rede de Jovens Comunicadores

15.8.7 Desenvolver projetos sobre o papel da conectividade para transformações 

econômicas 

15.8.8 Desenvolver projetos sobre o papel da conectividade na área de lazer e 

cultura

15.9.1 Mapear experiências de comunidades que já acessam internet e socializar o 

processo para alcance do serviço

15.9.2 Construir articulações para que comunidades que já acessam o serviço 

apoiem comunidades que ainda não acessam

15.9.3 Engajar OSCs na construção da rede

15.10.1 Investir o percentual previsto na Lei Nacional e Estadual em atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação no estado

15.10.2 Construir plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser apresenta-

do à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)

15.10.3 Estabelecer parcerias com instituições Científica, Tecnológica e de Ino-

vação  (ICT) ou com instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior 

mantidas pelo poder público

15.10.4 Investir em projetos tecnológicos com objetivo de sustentabilidade ambiental

 15.6 Estabelecer 

parceria entre governo 

municipal e associa-

ções comunitárias para 

solicitação do Projeto 

Wi-Fi Brasil nas comu-

nidades

15.7 Estabelecer 

parceria entre gover-

no municipal, OCS e 

associações comunitá-

rias nos processos de 

planejamento, instala-

ção e manutenção das 

tecnologias

15.8 Estabelecer 

parceria entre OSCs e 

associações comuni-

tárias para realização 

de projetos voltados à 

conectividade digital

15.9 Construir rede de 

trocas de experiências 

sobre acesso à conec-

tividade digital nos 

territórios

15.10 Cumprir a Lei de 

Informática Nacional 

e Estadual em relação 

à participação das em-

presas da Zona Franca 

de Manaus em projetos 

de conectividade 

digital

Políticas Públicas

Ações propostas      
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Ações Localizadas

•  Articular parceria entre as Prefeituras 
Municipais de Careiro, Manicoré e Hu-
maitá e instituições de pesquisa como 
Ifam, Ufam, UEA, Inpa para fomentar 
soluções de conectividade digital nos 
territórios

•  Implementar o Projeto do Cetam Careiro 
de capilarizar cursos para área rural no 
município

•  Implantar o Projeto Wi-Fi Brasil nas co-
munidades: Tupana em Manaquiri; Antô-
nio da Farinha em Beruri; e Jacaretinga e 

Rio Novo de Manicoré.

•  Implantar o Projeto Wi-Fi Brasil nas co-
munidades rurais em Careiro e Manicoré 
sem acesso à internet

•  Implantar o Projeto Educação Conec-
tada em escolas das comunidades ru-
rais em Careiro e Manicoré sem acesso 
à internet

•  Implantar Projeto Educação Conectada 
na escola de Realidade (em discussão 
pela Secretaria Municipal de Humaitá)

EXPERIÊNCIA DA REDE WAYURI14

Criada em 2017 no município de São 
Gabriel da Cachoeira, Amazonas, a Rede 
de Comunicadores Indígenas do Rio Negro, 
Rede Wayuri, inspira a necessidade de dis-
cutir o papel da conectividade digital para 
além da implantação de  infraestruturas 
físicas. A rede é formada por 26 jovens 
comunicadores indígenas, de 11 etnias di-
ferentes e de até 29 anos, que mobilizam 
melhorias para o bem viver de suas comu-
nidades, participam de intercâmbios com 
outras redes e produzem e circulam con-
teúdos sobre os territórios. Esse acesso à 
comunicação possibilita que os povos in-
dígenas recebam informações e serviços 
externos, mas, sobretudo, é uma oportu-
nidade para que os jovens comunicadores 
divulguem  suas próprias narrativas e de-

mandas, por meio  de boletins informativos 
em formato de podcasts, radiofonia, redes 
sociais e oficinas. A Rede também atuou 
na cobertura das eleições municipais no 
território, com a produção de podcasts 
sobre a eleição para os cargos de verea-
dor e prefeito. Em 2020, a Rede Wayuri foi 
premiada pelos Repórteres Sem Fronteiras. 
O Instituto Socioambiental (ISA) é par-
ceiro e apoia a Rede Wayuri, por meio de 
formações em parceria com a Federação 
das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(Foirn), compra e instalação de equipa-
mentos, logística e bolsas. O acesso à in-
ternet de qualidade ainda é um desafio. O 
satélite é a tecnologia mais utilizada, mas 
há uma demanda local pela implantação 
de infraestrutrura de fibra ótica.

14 ISA (2020)
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 EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 
DO BRASIL (IEB) NA IMPLANTAÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA DE 
CONECTIVIDADE EM COMUNIDADES 
DA REGIÃO DA BR-31915

O IEB faz parte da Rede da BR-319 
(conjunto de OSCs da região)  e atua em 
terras indígenas e territórios tradicionais 
no Sul do Amazonas. Através do Proje-
to Salvaguardas Sociais e Planejamento 
Territorial na rodovia BR-319, no municí-
pio de Humaitá, o IEB atua com as TI´s 
dos povos Kagwahiwa: Tenharin, Parin-
tintin, Jiahui, Tenharin do Igarapé Preto 
e Juma. Em Tapauá, com os Apurinã das 
TI’s Apurinã do Igarapé São João e Apu-
rinã do Igarapé Tawamirim. Em Manicoré 
atua na Resex Lago do Capanã Grande, 
na RDS Rio Amapá e com as TI´s Ariram-
ba, Lago do Capanã e Lago do Jauari, do 
povo Mura. O IEB está trabalhando com 
os povos indígenas e tradicionais na ela-
boração de Protocolos de Consulta de 
algumas TIs localizadas na área de influ-
ência da BR-319. A instituição implantou 
equipamentos para captar sinal, via sa-
télite, junto com infraestrutura de siste-
ma fotovoltaico, para  viabilizar a comu-
nicação e formação das lideranças das 
comunidades-chave para o processo de 
elaboração dos Protocolos. Assim como 
ocorre  em várias comunidades rurais lo-
calizadas nos territórios-alvo da ADT, a 
implantação conjunta das infraestruturas 
de energia solar e de conectividade digi-
tal foi necessária para viabilizar o acesso 
à internet, uma vez que as comunidades 
tinham acesso à energia apenas à noite, 
utilizando gerador a base de combustível. 
A instalação de sistema fotovoltaico via-
biliza o acesso à conectividade em qual-
quer hora do dia, com a estabilidade de 
transmissão de energia necessária.

15 OBSERVATÓRIO BR-319 (2020) 

 ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL (FAS) NA 
IMPLANTAÇÃO DE UM SOLARLAB16  

Em 2021, a FAS implantou uma infra-
estrutura de um SolarLab na comunidade 
de Boa Esperança, localizada na RDS Rio 
Amapá, município de Manicoré, que aten-
de toda a região em volta da comunidade. 
O SolarLab é  um laborató de informáti-
ca com estrutura de sistema fotovoltaico 
para fornecer energia 24h. A FAS atua, no 
geral,  na implantação de infraestruturas 
de laboratório de informática em seus Nú-
cleos de Conservação e Sustentabilidade 
(NCS) dentro de Unidades de Conserva-
ção (UC). Apesar da Comunidade Boa Es-
perança não possuir toda a estrutura de 
um NCS, o SolarLab conta com uma su-
pervisora da FAS, moradora da região, que 
coordena as atividades do laboratório. A 
iniciativa permite a  oferta de curso bá-
sico de informática através de uma par-
ceria da FAS com o Cetam, e a comuni-
dade ajuda no acolhimento do professor. 
Além do curso, os computadores podem 
ser usados para pesquisas escolares e o 
acesso ao ensino superior à distância. A  
internet também facilita  o diálogo com 
o poder público municipal e o acesso à 
teleconsultas com médicos especialistas 
e psicólogos a partir de Manaus. Um dos 
desafios nas atividades dos SolarLab é 
a dificuldade de evasão de jovens para o 
trabalho no garimpo.

16 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS EM ENTREVISTA COM REPRE-
SENTANTES DA FAS
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 PROGRAMA GESAC NA COMUNIDADE 
SÃO SEBASTIÃO DE IGAPÓ-AÇU17

A comunidade São Sebastião de Iga-
pó-Açu é uma das poucas comunidades 
dos territórios-alvo da ADT que conta com  
acesso à internet através do programa 
federal Gesac que, recentemente, passou 
a ser chamado de Programa Wi-Fi Brasil. 
O Programa disponibiliza conexão gratui-
ta à internet em banda larga por satélite e 
via terrestre a instituições públicas e co-
letivas, como escola, posto de saúde, as-
sociações, cooperativas, entre outras, em 
áreas em vulnerabilidade social. Em Iga-
pó-Açu, o ponto de acesso foi instalado 
em 2016, no centro comunitário. A adesão 
ao Programa foi fruto da mobilização da 

17 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS EM ENTREVISTA COM MORA-
DORES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DE IGAPÓ-AÇU

associação comunitária e de jovens lide-
ranças engajadas com as atividades da 
associação. A comunidade sofreu as mu-
danças que ocorreram no programa, ten-
do a conexão desativada por um período 
e reativada posteriormente. Um dos desa-
fios é superar a lentidão na manutenção 
do equipamento usado para conexão pelo 
governo federal, mas os comunitários exal-
tam o fato de terem um ponto coletivo de 
acesso à internet na comunidade, utiliza-
do para demandas pessoais, de trabalho e 
para o acesso à educação, e planeja pedir 
o acesso para a escola e o para o futuro 
posto de saúde. Por falta de divulgação, 
quase nenhuma comunidade próxima tem 
informação sobre o Gesac. O Programa 
Wi-Fi Brasil é umas das principais alter-
nativas para o acesso à conexão gratuita 
à internet nos território-alvo da ADT.
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PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL  
E TRANSPARÊNCIA 
PARA O ACESSO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS

4
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

Se orientada por diagnósticos claros, e 
contar com distintos perfis de participantes, 
a institucionalização da participação social 
pode contribuir para melhorar o desempe-
nho das políticas públicas, bem como aten-
der melhor às necessidades dos cidadãos. 
Quanto maior a participação social na for-
mulação e implementação de políticas pú-
blicas, maior seu sucesso1. Os processos par-
ticipativos provocam também benefícios aos 
participantes, por permitir que sejam ouvi-
dos e que escutem visões distintas das suas2. 

Entretanto, a participação requer recursos 
diversos, como tempo, dinheiro, informação 
e autopercepção de eficácia. Por essa razão, 
é mais comum que os indivíduos participan-
tes sejam vinculados a redes de mobilização 
ou convencidos por agentes mobilizadores. 
O  ato de participar da elaboração e imple-
mentação de políticas está associado a renda, 
escolaridade raça e gênero. Ou seja, homens 
brancos, com maior escolaridade e renda 
têm mais chances de participar dos proces-
sos decisórios3. Portanto, ao criar e institu-
cionalizar espaços e processos participativos 
para democratizar o acesso a políticas públi-
cas, é imprescindível se atentar não apenas 
para o funcionamento4 dessas instituições, 
mas para o perfil dos participantes. 

De modo complementar, é fundamental 
garantir que a participação seja livre e in-
formada, e que disponha de mecanismos 
de transparência em pleno funcionamento.  
Transparência envolve a disponibilização de 
informações de modo contínuo para as par-
tes externas ao poder público, utilizada para 
melhorar a compreensão acerca das ações 

realizadas pelos governos. Esta é uma ferra-
menta essencial para o processo de gover-
nança das políticas públicas, pois subsidia 
a relação dos governos e da administração 
pública com os  cidadãos e permite respon-
sabilizar e cobrar os representantes eleitos.

No Brasil, as características socioeco-
nômicas, a capacidade orçamentária e a 
competitividade eleitoral dos municípios 
exercem influência positiva sobre os me-
canismos de transparência. Desse modo, 
quanto mais rico for o governo local e mais 
competitiva forem as eleições municipais, 
maior a chance de ter canais de transparên-
cia consolidados5. 

Nos territórios-alvo da ADT, há ao menos 
duas limitações para a consolidação  da par-
ticipação social e dos mecanismos de trans-
parência: a extensão territorial dos muni-
cípios e a dispersão entre as comunidades 
rurais, que provoca altos custos logísticos e 
de locomoção; e as condições ainda precá-
rias de acesso a instrumentos de conectivi-
dade digital para os cidadãos e a adminis-
tração pública. 

Se não houver esforços sistemáticos de 
inserção de grupos sociais, especialmente 
os vulneráveis, nas instituições participa-
tivas, estes espaços podem reproduzir de-
sigualdades sociais e não contribuir para 
diminuí-las. Do mesmo modo, a simples 
existência de normas e diretrizes para for-
talecer os canais de transparência não é su-
ficiente para consolidá-los, principalmente 
em municípios com baixa dinâmica econô-
mica e pouca capacidade arrecadatória. 

1 BANCO MUNDIAL (2017)
2 LAVALLE (2020A)

3 LAVALLE (2020B)
4 CUCCINIELLO; NASI (2014)
5 BALDISSERA et al (2020) 
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Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Fomento à maior 
participação dos 

comunitários 
nos espaços de 

articulação

Garantia de 
assessoramento 

técnico para 
elaboração de 

projetos

Estabelecimento 
de parcerias entre 
as comunidades 
e organizações 

governamentais e 
não-governamentais

Criação/
fortalecimento de 

associações de 
moradores

Aumento da 
fiscalização social 

dos recursos 
que vêm para as 

comunidades

Manutenção e 
fortalecimento 

dos laços 
comunitários

Fortalecimento 
das lideranças e 
formação para 
assegurar que 

elas informem e 
planejem junto 

às comunidades
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Banco de areia de
problemas mapeados

Documentos de planejamento e execução 
orçamentária não disponibilizados em formato 

aberto e editável 

Ausência de portais de transparência e 
dados abertos dos governos municipais 

Conselhos municipais de políticas 
sociais não criados ou inoperantes 

Ausência/Inexistência dos 
Conselhos de Direitos Humanos 

Ausência 
de recursos 
financeiros 

para investir em 
ferramentas de 
transparência 

Ausência de coordenação 
federal e estadual para induzir 

a institucionalização dos 
espaços de participação social

Desigualdades 
socioeconômicas, de 
gênero e de raça no 

acesso a instituições 
participativas 

Ausência de incentivos 
federais e estaduais 
para consolidação 

dos mecanismos de 
transparência nos 

governos municipais 

Lei de Acesso à 
Informação não 

regulamentada nos 
municípios

Escassez de servidores 
públicos capacitados 

para gerir os portais de 
transparência e dados 

abertos 

Fragilidade das organizações comunitárias 
e associações de moradores 

Aparentes

Estruturantes

Transformação 
esperada

 Mecanismos de 
transparência 
consolidados 

Contribuir para a 
democratização do 
acesso a políticas 

públicas, por meio dos 
seguintes caminhos 

 Canais de 
participação 

institucionalizados 

 Participação 
de grupos 

historicamente 
excluídos
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OE16 - Criar e fortalecer os conselhos 
gestores municipais

Os conselhos gestores são a instituição par-
ticipativa com maior capilaridade nos municí-
pios brasileiros e foram criados em diferentes 
áreas de políticas públicas, desde as clássicas, 
como saúde e educação, até a partir de agendas 
recentes, como defesa dos direitos LGBTI, co-
munidades tradicionais entre outros6. 

Entretanto, os únicos conselhos dis-
seminados  em quase todas as cidades do 
país são os que possuem algum tipo de in-
dução nacional, com destaque para o de 
saúde, de assistência social e dos direitos 
de crianças e adolescentes. Nos demais te-
mas, há muita variação na existência des-
ses espaços. Essa heterogeneidade ocorre 

porque os conselhos dependem de duas 
condições básicas para serem efetivos: 
grupos e atores sociais que demandem sua 
criação e suporte de recursos econômicos 
para viabilizar a participação.

Nos territórios-alvo da ADT, os conselhos de 
políticas sociais (Saúde, Assistência Social, Edu-
cação, Criança e Adolescente) e de Meio Am-
biente foram criados do ponto de vista norma-
tivo, mas não estão em pleno funcionamento. 

Por outro lado, conselhos de direitos hu-
manos,  relacionados a agendas mais recen-
tes, ainda não foram criados. Por essa razão, 
as ações aqui descritas  são voltadas para a 
criação e institucionalização de conselhos 
municipais, além de buscar  incentivar a par-
ticipação de grupos mais vulneráveis .

6 LAVALLE (2020b)
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Sociedade Civil 

Sociedade Civil 

Ações propostas      

16.1.1 Criar grupo de trabalho com servidores municipais e sociedade civil para 

definir regras, objetivos, estrutura e definir projetos de lei para criação dos con-

selhos

16.1.2 Realizar mapeamento de movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil (OSC) atuantes em cada tema no município

16.1.3 Garantir participação paritária entre representantes do poder público e da 

sociedade civil

16.1.4 Garantir representação mínima de 50% de mulheres

16.1.5 Mobilizar atores da sociedade civil e servidores públicos conhecedores dos 

temas

16.1.6 Mobilizar e conscientizar os vereadores em relação aos temas dos novos 

conselhos, para que aprovem projeto de lei de criação desses espaços

16.1.7 Indicar, no projeto de lei, a quantidade de recursos necessários para garantir 

o funcionamento dos conselhos

16.2.1 Mapear lideranças comunitárias ou militantes nas agendas referentes aos 

conselhos criados

16.2.2 Mobilizar lideranças comunitárias e jovens em cada distrito para participar 

das reuniões formadoras do conselho (sociedade civil)

16.2.3 Capacitar e apoiar a participação de jovens e lideranças comunitárias nos 

novos conselhos gestores municipais

16.3.1 Adquirir ou reformar espaços físicos já existentes para garantir o funciona-

mento dos conselhos municipais, com estrutura física para receber reuniões

16.3.2 Realizar, ao menos, uma reunião mensal em cada conselho

16.3.3 Atualizar os regimentos internos dos conselhos para mudar os critérios de 

seleção dos conselheiros de modo a priorizar grupos vulnerabilizados 

16.3.4 Elaborar e dar publicidade  às atas de cada reunião ordinária e extraordi-

nária dos conselhos 

16.3.5 Garantir a participação de representantes de todos os distritos municipais 

nos conselhos 

16.3.6 Apoiar a participação dos conselheiros da sociedade civil com auxílio de 

transporte e alimentação para as reuniões ordinárias e extraordinárias 

16.3.7 Realizar e participar de capacitações contínuas dos conselheiros do poder 

público e da sociedade civil

16.3.8 Garantir a participação dos conselheiros da sociedade civil nas conferên-

cias municipais, quando forem realizadas

16.3.9 Solicitar apoio do Ministério Público para realizar o acompanhamento do 

funcionamento dos conselhos

16.3.10 Realizar reuniões conjuntas entre os diversos conselhos de políticas públi-

cas e de defesa de direitos, para aumentar a mobilização dos conselheiros

16.1 Criar conselhos 

municipais de direitos 

humanos (mulheres, 

comunidades tradi-

cionais, e de direitos 

LGBTI)

16.2 Apoiar a criação 

dos novos conselhos 

e incentivar a parti-

cipação de grupos da 

sociedade civil 

16.3 Institucionalizar 

e garantir o funciona-

mento dos conselhos 

de políticas sociais, os 

de direitos humanos e 

o de meio ambiente

Políticas Públicas

Políticas Públicas
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Ações localizadas

•  Regulamentar e retomar o Conselho 
Municipal de Mulheres em Humaitá e 
atualizar o regimento interno para ga-
rantir seu funcionamento

•  Criar o Conselho Municipal de Mulhe-
res em Careiro e Manicoré 

•  Criar os Conselhos Municipais de Co-
munidades Tradicionais e Defesa de 
Direitos para pessoas LGBTI + em Ca-
reiro, Humaitá e Manicoré

•  Criar o Conselho Municipal do Idoso 
em Manicoré e colocar em funciona-
mento o Conselho Municipal do Idoso 
em Careiro e Humaitá 

•  Criar o Conselho Municipal dos di-
reitos da Pessoa com Deficiência em 
Manicoré e colocar em funcionamento 
o Conselho Municipal dos direitos da 
Pessoa com Deficiência em Careiro e 
Humaitá 

OE17 - Realizar conferências 
municipais de políticas públicas 
periodicamente

As conferências são processos participativos 
que reúnem, com certa periodicidade, repre-
sentantes do estado e da sociedade civil para 
avaliar o período anterior de uma determinada 
área de política pública e formular propostas e 
diretrizes para o período seguinte7. 

Em geral, as conferências contam com 
maior participação de membros dos serviços 
públicos e baixo envolvimento de membros da 
sociedade civil, com exceção daqueles já mo-
bilizados em determinados temas. Do mesmo 
modo, a participação de jovens é usualmente 
menor do que a de pessoas acima dos 30 anos. 

No que diz respeito às mulheres, elas parti-
cipam em maior proporção das conferências 
municipais e menor nas estaduais e federais, 
quando precisam ser eleitas como delegadas 
representantes de suas cidades ou estados. É 
mais frequente, ainda, que as mulheres parti-
cipantes sejam do poder público (professoras, 
profissionais de saúde, assistentes sociais) e 
não da sociedade civil8. 

Com base nesse quadro, as ações apresenta-
das a seguir são voltadas a incrementar a par-
ticipação de membros da sociedade civil nas 
conferências de políticas públicas, especial-
mente grupos tradicionalmente excluídos. 

7 FARIA et al (2012)
8 ROMÃO; MARTELLI (2020)
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Ações propostas      

17.1.1 Articular junto aos conselhos municipais a realização de conferências no 

primeiro ano de cada gestão municipal, para elaborar diretrizes temáticas no pe-

ríodo

17.1.2 Garantir a existência de um espaço adequado para realização das confe-

rências, que comporte o público estimado e seja acessível para pessoas com de-

ficiência

17.1.3 Constituir comissões organizadoras das conferências com paridade de gê-

nero e de representantes do poder público e da sociedade civil 

17.1.4 Realizar a conferência de cada política pública em único dia, para facilitar a 

participação da sociedade civil

17.1.5 Definir, previamente, profissionais para realizar a recepção, credenciamento 

e mediação das conferências

17.1.6 Garantir a participação de secretários do poder público responsáveis pelo 

tema da conferência, para que acompanhem as propostas realizadas pela socie-

dade civil

17.1.7 Definir uma metodologia municipal para a realização das conferências 

17.1.8 Publicar relatório final das conferências, com as propostas aprovadas a nível 

municipal 

17.2.1 Realizar ampla divulgação das datas, horários e local das conferências mu-

nicipais em escolas e unidades de saúde, inclusive nos distritos distantes das se-

des municipais

17.2.2 Realizar reuniões preparatórias das conferências em distritos e comunida-

des rurais, para definir demandas e representantes das comunidades

17.2.3 Garantir meios de transporte e alimentação para participação de comuni-

tários de todos os distritos dos municípios

17.2.4 Assegurar a participação de representantes de comunidades tradicionais 

nas conferências 

17.2.5 Utilizar mecanismos lúdicos e visuais para facilitar a compreensão de par-

ticipantes não alfabetizados

17.2.6 Mobilizar lideranças comunitárias e jovens para participarem das reuniões 

preparatórias e das conferências municipais 

17.2.7 Capacitar lideranças comunitárias e jovens sobre a forma de funcionamento 

e conteúdo discutidos nas conferências municipais

17.3.1 Estabelecer critérios para eleição de delegados representantes dos municí-

pios com base em renda, gênero e idade

17.3.2 Garantir a seleção de 50% de representantes da sociedade civil entre os 

delegados eleitos para as conferências estaduais 

17.3.3 Apoiar e incentivar a participação de jovens nas conferências municipais e 

elegê-los para serem delegados representantes nas conferências estaduais 

17.3.4 Apoiar os delegados municipais com custos de transporte e alimentação 

para as conferências estaduais

17.1 Aprimorar proce-

dimentos para realizar 

conferências munici-

pais quadrienalmente 

ou quando convocadas 

pelas conferências 

estaduais e nacionais 

(saúde, assistência so-

cial, educação, crian-

ças e adolescentes)

17.2. Democratizar o 

acesso às conferên-

cias por grupos tradi-

cionalmente excluídos 

17.3 Eleger represen-

tantes municipais 

para as conferências 

estaduais

Políticas Públicas

Políticas Públicas

Sociedade Civil 
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OE18 - Aprimorar os mecanismos de 
transparência da gestão municipal

A ideia de transparência envolve duas di-
mensões principais: o direito de acesso à in-
formação que está sob o controle do Estado 
e que pode ser solicitado pelos cidadãos, e a 
obrigação dos governos de publicar informa-
ções sobre as atividades realizadas com uso 
os recursos públicos. 

Quando o poder público disponibiliza 
uma informação a partir da solicitação 
de um indivíduo, a prática é chamada de 
transparência passiva, pois ela só ocorre 
a partir da provocação de um agente ex-
terno. No Brasil, os mecanismos de trans-
parência passiva são regulamentados 
pela Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 
12.527 de 2011.  Por outro lado, a divulga-
ção de informações independentemente 

da reivindicação de outrem é chamada de 
transparência ativa.

Embora sejam obrigatórios, os mecanismos 
de transparência no Amazonas ainda não es-
tão plenamente consolidados, especialmente 
nos governos municipais. De acordo com o 
Ranking Nacional de Transparência, criado 
pelo Ministério Público Federal, os municípios 
amazonenses possuem média de 3,93 no Índi-
ce de Transparência, que vai até 10, e ocupam 
a 20ª posição na comparação com os demais 
estados do país.  Em 2016, as notas de Careiro e 
Manicoré eram 1,94 e Humaitá tinha resultado 
muito melhor, com nota 8. Além disso, apenas 
esta última cidade possui um instrumento jurí-
dico que normatiza a LAI. 

As ações apresentadas a seguir voltam-se 
para aprimorar os mecanismos de transpa-
rência do poder público nos municípios-alvo 
da ADT.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE DE MANICORÉ9

Ao longo de 2021, o município de Ma-
nicoré vem realizando  conferências mu-
nicipais em diversas áreas de políticas 
públicas, algumas convocadas pelos 
conselhos nacionais, outras por iniciativa 
do governo local. 

Merece destaque a Conferência Mu-
nicipal de Saúde por dois fatores prin-
cipais. Primeiro, a preparação da con-
ferência está baseada na realização de 
25 encontros preparatórios em diversas 
Comunidades Polo do município para 
coletar demandas dos comunitários e 
eleger delegados representantes que 
apresentem as reivindicações  das co-
munidades no encontro municipal. Os 
representantes eleitos serão, idealmen-
te, um Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) e uma liderança da comunida-
de. De modo complementar, o governo 
municipal aproveitou a concomitância 
entre a realização dessas audiências e 
a necessidade de elaborar o Plano Plu-
rianual (PPA) da cidade no quadriênio 
2022-2025, para utilizar as informações 
coletadas como subsídio na elaboração 
do PPA e do Plano Municipal de Saúde. 
Como resultado, a Conferência tem a 
chance de ser mais democrática, pois 
permitirá o envolvimento de pessoas de 
comunidades isoladas, que não teriam 
condições de participar caso fosse re-
alizado apenas um encontro municipal. 
Ainda, o período em que ela está sen-
do realizada permitirá que as demandas 
levantadas nos eventos sejam inseridas 
nos principais documentos de planeja-
mento da gestão municipal.

9 INFORMAÇÕES COLETADAS EM ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS REALIZADAS JUNTO A REPRESENTANTES COMUNITÁRIOS 
DE MANICORÉ
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Ações propostas      

18.1.1 Criar mecanismos para territorializar as despesas municipais por distrito 

18.1.2 Divulgar regularmente, de modo impresso e eletrônico (em formato editá-

vel), as peças orçamentárias do município (PPA, LDO, LOA)

18.1.3 Divulgar regularmente, e em formato editável, o demonstrativo anual da 

execução de receitas e despesas

18.1.4 Divulgar regularmente os planos municipais de Educação, Saúde e Assis-

tência Social 

18.1.5 Divulgar amplamente, inclusive na sede da prefeitura municipal, todos os 

documentos disponibilizados no portal virtual da prefeitura

18.1.6 Divulgar, mensalmente, uma lista atualizada de todas as licitações e con-

tratos em andamento realizados pela prefeitura municipal

18.1.7 Contratar ou designar um servidor público municipal para ser o responsável 

pelo esforço de transparência do município

18.1.8 Realizar audiências anuais de prestações de contas das ações municipais 

em cada distrito dos municípios

18.1.9 Realizar parceria com o programa Time Brasil da Controladoria Geral da 

União para receber apoio institucional no processo de consolidação dos mecanis-

mos de transparência

18.2.1 Mobilizar servidores municipais e vereadores para apoiar  a criação da LAI 

municipal

18.2.2 Definir órgão central responsável pela implantação e pelo monitoramento 

da LAI

18.2.3 Definir meio físico, por internet e por whatsapp, para recebimento de solici-

tações de acesso à informação pública

18.2.4 Divulgar amplamente todas as solicitações realizadas pela LAI e as respos-

tas emitidas pela prefeitura municipal 

18.3.1 Apresentar a estrutura organizacional e as competências dos órgãos mu-

nicipais

18.3.2 Apresentar o nome e a trajetória profissional dos chefes de pastas e do 

prefeito do município

18.3.3 Apresentar endereços e telefones dos equipamentos públicos, com horário 

de atendimento dessas unidades

18.3.4 Descrever as políticas e os programas realizados por cada órgão da gestão 

municipal

18.1 Estruturar o Portal 

de Transparência e 

Dados Abertos Muni-

cipais

18.2 Criar uma Lei 

Municipal de Acesso à 

Informação

18.3 Estruturar o 

portal da prefeitura na 

internet

Políticas Públicas
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OE19- Fortalecer as capacidades 
institucionais de associações 
comunitárias e de moradores 

É comum em grande parte das comuni-
dades rurais e remotas da Amazônia a exis-
tência de associações de moradores, criadas 
para apoiar a gestão do território e a rotina 
de vida das  pessoas. Ao longo do tempo, essas 
organizações adquirem papel relevante na 
vida política do local, pois passam a mediar 
a interação entre os comunitários e o poder 
público, a relação dos comunitários com ou-
tras OSCs e até apoiar na administração de 
serviços essenciais, como fornecimento de 
energia elétrica ou abastecimento de água. 

Consequentemente, é comum que essas 
entidades passem a ter vida administrativa 
própria, formular e implementar projetos, 
arrecadar e executar recursos, dentre ou-
tras atividades. No entanto, elas enfrentam 
diversas dificuldades para realizar essas 
operações, dentre elas a falta de técnicas ad-
ministrativas, a ausência de infraestrutura 
necessária (imóvel, computadores e outros 
materiais de escritório) e, por vezes, irregu-
laridades de registro dessas organizações. 

Por essa razão, as ações propostas visam  
fortalecer as capacidades institucionais des-
sas organizações para que elas tenham con-
dições de apoiar melhor a gestão dos recur-
sos existentes nos territórios. 

TIME BRASIL: TRANSPARÊNCIA 
E INTEGRIDADE EM MUNICÍPIOS 
E ESTADOS – CONTROLADORIA 
GERAL DA UNIÃO (CGU)10

O programa “Time Brasil: Transparência 
e Integridade em Municípios e Estados”, 
criado em 2019 pela Controladoria-Ge-
ral da União (CGU), tem como objetivo 
auxiliar estados e municípios a aprimorar 
a gestão pública, por meio do fortaleci-
mento dos mecanismos de transparên-
cia, integridade e participação social. A 
iniciativa é uma cooperação voluntária 
entre a CGU e os entes federados que 

decidirem aderir ao programa. estados e 
municípios terão como benefício o apoio 
de técnicos da CGU na elaboração de 
um Plano de Ação para implementação 
do programa, acesso a sistemas e guias 
para execução das atividades relaciona-
das à transparência, além de permissão 
para participar de capacitações presen-
ciais e à distância. Em contrapartida, 
quem participar deverá dar publicidade 
a todas as ações realizadas na gestão 
municipal, submeter-se a processos de 
monitoramento e avaliação do programa, 
multiplicar as boas práticas e divulgar os 
direitos dos cidadãos. 

 10 BRASIL (2021) 
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Ações propostas      

19.1.1 Designar um servidor público municipal ou um setor da administração pú-

blica para apoiar a criação e regularização de organizações/associações locais

19.1.2 Realizar formações/capacitações de presidentes e outros membros de or-

ganizações comunitárias em elaboração e gestão de projetos e execução de re-

cursos

19.1.3 Promover interlocuções entre as associações comunitárias e os conselhos 

escolares e de unidades básicas de saúde

19.1.4 Incentivar o envolvimento de mulheres e jovens na gestão dessas associa-

ções

19.1.5 Incentivar a criação de conselhos fiscais das associações/organizações lo-

cais para tornar mais eficiente a utilização dos recursos captados 

19.1.6 Incentivar a atualização de estatuto e modelo de gestão das associações/

organizações locais

19.1.7 Apoiar construções ou reformas dos centros comunitários 

19.1.8 Apoiar a aquisição de itens básicos de infraestrutura para funcionamento 

das associações

19.1.9 Realizar formações/capacitações para presidentes e representantes das or-

ganizações comunitárias 

19.1.10 Assessorar as organizações locais na elaboração de projetos para concor-

rer a editais

19.1 Fortalecer as 

capacidades institu-

cionais de associações 

comunitárias e/ou de 

moradores

Políticas Públicas

11 IEB (2013)

Sociedade Civil 

PROGRAMA DE PEQUENOS 
APOIOS – INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 
DO BRASIL (IEB)11

O Programa de Pequenos Apoios (PPA) do 
IEB foi um componente do projeto “Fortaleci-
mento Institucional das Unidades de Conser-
vação situadas na Área de Influência da BR-
319”, com o objetivo de  apoiar a implantação 
das Unidades de Conservação no entorno da 
região de influência da rodovia BR-319. O PPA, 
por sua vez, foi criado para ser um fundo de fi-
nanciamento de projetos comunitários, voltado 
ao desenvolvimento institucional de associa-

ções de moradores criadas nas comunidades 
do interior e no entorno das  UCs próximas à 
BR-319. O programa visava promover ações 
educativas de capacitação de presidentes e 
lideranças dessas organizações, além de per-
mitir que eles decidissem sobre o modo de exe-
cução dos recursos destinados para as asso-
ciações. Dentre as principais lições aprendidas, 
destaca-se a fragilidade ou inexistência de 
uma rotina administrativa dessas entidades, 
necessidade de aprimorar os processos parti-
cipativos internos à associação e dificuldades 
dos membros da organização para elaborar e 
escrever projetos a fim de captar recursos do 
próprio PPA e de outros programas. 
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POLÍTICA DE 
EDUCAÇÃO COM 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA

5
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

O acesso à educação é um direito social 
garantido a todos, mas que ainda enfren-
ta obstáculos para ser universalizado nos 
diversos níveis de ensino no Brasil e no 
contexto amazônico. Esta estratégia busca 
apontar os principais desafios que se colo-
cam para a oferta da educação nos territó-
rios e os caminhos que podem contribuir 
para uma educação que dialogue com os 
modos de vida locais, e que avance no uso 
de Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC) para uma oferta mais descen-
tralizada nas áreas rurais. 

A importância do acesso à educação tem 
sentido amplo nos territórios, pois passa 
pela educação formal, mas também por 
uma formação que potencialize a cultura e 
as vocações produtivas de cada localidade. 
As comunidades rurais são afetadas pelo 
êxodo de jovens que vão continuar o proces-
so de escolarização em outros lugares, uma 
vez que a oferta do ensino médio e superior 
estão concentradas nas áreas urbanas dos 
municípios. A oferta do ensino infantil, por 
sua vez, possui relação direta com a possi-
bilidade das mulheres terem 
maior autonomia. Há a 
necessidade de fomen-
tar a discussão de 
gênero em todos os 
níveis de ensino.

A política de educação no interior do 
Amazonas é atravessada por desafios relacio-
nados ao baixo acesso a infraestruturas de 
conectividade digital, energia, saneamento 
e locomoção. Se, por um lado, o ensino me-
diado por TICs é a principal alternativa para 
aumentar a capilarização dos serviços de 
educação, por outro , os territórios precisam 
dispor de acesso à internet e à energia elé-
trica com qualidade e estabilidade, além de 
projetos de inclusão digital.

Essa estratégia aponta a cooperação entre o 
Governo Estadual do Amazonas e os governos 
municipais como um dos principais caminhos 
para o avanço da cobertura e qualidade da oferta 
da política de educação nos territórios. Ademais, 
para uma educação contextualizada às realida-
des locais urbanas, ribeirinhas, indígenas, comu-
nidades tradicionais e assentamentos, o fortale-
cimento comunitário, o avanço da capacidade de 
gestão das Secretarias Municipais de Educação 
(Semed) e a integração entre espaços de aprendi-
zagem e comunidade são fundamentais.

Oferta de 
transporte 

escolar

Reforma de 
escolas

Professores 
qualificados e 
com formação 
adequada às 

disciplinas

Oferta do 
ensino médio 

e Educação de 
Jovens e Adultos 

(EJA)

Expansão do 
ensino até o 

 9º ano

Oferta 
de ensino 
especial

Oferta de 
ensino superior 

à distância

Construção 
de creches

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios
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Estruturantes

Aparentes

Banco de areia de
problemas mapeados

Concentração da oferta do ensino médio, ensino 
de jovens e adultos, ensino profissionalizante, 

ensino superior nas áreas urbanas dos territórios

Baixas condições de contratações  
de trabalho dos professores

Baixa oferta do ensino infantil 
nos territórios

Sobreposição de responsabilidades 
municipais sobre uma mesma 

comunidade rural, no território Igapó-Açu

Desafio da oferta e condição 
do transporte escolar

Baixa coordenação entre  
estado e municípios

Baixa adaptação da oferta dos cursos de ensino 
superior às demandas e às vocações locais

Baixa qualificação dos professores e formação 
não adequada à disciplina ministrada

Baixa infraestrutura de comunicação, 
energia e locomoção no interior do 

Amazonas

Baixa adaptação das políticas  
ao contexto do campo

Transformação 
esperada

Implementação 
de instrumentos 
de coordenação 
federativa entre 

governo estadual e 
municípios

Fortalecimento 
do acesso e 

qualidade na 
oferta da política 

de educação 
nos municípios, 
sobretudo nas 

áreas rurais

Crianças e 
jovens com 

acesso à 
educação formal 
e engajados na 
potencialização 
de suas culturas

 Fortalecimento 
da capacidade 
de gestão das 

Semeds
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OE20-Fortalecer a coordenação esta-
dual na política de educação

A coordenação do Governo Estadual do 
Amazonas em conjunto com os  governos 
municipais tem papel central na redução das 
desigualdades entre as capacidades institu-
cionais e os resultados educacionais alcança-
dos pelos municípios. As Coordenadorias Re-
gionais de Educação (CRE), braço do governo 
estadual presente em todos os territórios 
municipais, são espaços importantes para o 
fortalecimento dessa coordenação. 

Apesar da necessária autonomia das redes 
públicas municipais de ensino, a atuação do 
governo estadual tem potencial para auxiliar 
na definição de padrões mínimos institucio-
nais entre os municípios1. Um exemplo desse 

1 SILVA (2020)

potencial é o uso comum da infraestrutura 
das escolas municipais da área rural pela edu-
cação estadual, para a oferta de ensino media-
do por tecnologia, sinalizando a existência de 
uma parceria. Entretanto, existe a necessidade 
de se avançar em contrapartidas estaduais.

Duas ações são estruturantes nesse sentido: 
a formulação de uma Política Estadual de Edu-
cação no Campo e a implementação da Políti-
ca Estadual de Educação Ambiental, já formu-
lada pelo governo estadual. As duas políticas 
demandam articulações intersetoriais entre 
secretarias estaduais e governos municipais. 
Além disso, o objetivo inclui caminhos para o 
avanço da formação dos professores da rede 
pública de ensino e a expansão da oferta do 
ensino médio, EJA, ensino profissionalizante e 
ensino superior nos territórios. 

Ações propostas      

20.1.1 Fortalecer o Comitê Estadual de Educação no Campo como espaço de dis-

cussão intersetorial entre Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), 

Secretaria de Estado Do Meio Ambiente  (Sema), Secretaria de Estado da Produção 

Rural (Sepror), Organizações da Sociedade Civil (OSC) e movimentos sociais

20.1.2 Implementar a proposta pedagógica para educação no campo (em curso)

20.1.3 Construir uma proposta curricular para educação no campo

20.1.4  Fortalecer o setor de Educação do Campo nas Semeds

20.1.5 Multiplicar cursos de Licenciatura em Pedagogia do Campo, através de 

parcerias entre OSCs e universidades, como a Licenciatura executada por Fun-

dação Amazônia Sustentável (FAS) e Universidade Estadual do Amazonas (UEA)

20.1.6 Criar Projetos Pilotos de Escolas do Campo

20.1.7 Incentivar a participação de produtores jovens e mulheres no Programa de 

Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e Programa de Regionalização do 

Mobiliário Escolar (Promove)

20.2.1 Promover a transposição pedagógica do conteúdo ambiental local na grade 

da educação nas escolas

20.2.2 Implantar Projeto Político Pedagógico que inclua educação ambiental

20.2.3 Articular a Coordenação de Educação no Campo e Coordenadoria de Edu-

cação Ambiental, ambas da Seduc

20.2.4 Fortalecer a articulação com os órgãos ambientais estaduais, como Sema 

e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam)

20.2.5 Dialogar com gestores/conselhos de Unidade de Conservação (UC) para 

definir o apoio da Sema na área de educação

20.2.6 Envolver as Semeds e Secretarias Municipais de Meio Ambiente

20.2.7 Realizar a discussão da Política nas Conferências municipais e estaduais de 

educação e meio ambiente

20.2.8 Realizar consulta pública ampliada, sobre a Política, envolvendo sociedade 

civil organizada e não organizada

20.1 Formular uma 

Política Estadual de 

Educação no Campo

20.2 Implantar a 

Política Estadual de 

Educação Ambiental 

(em curso)

Políticas Públicas



280

Ações propostas      

20.3.1 Fomentar a articulação das Coordenadorias com a rede estadual e, tam-

bém, com a rede municipal de ensino

20.4.1 Fortalecer articulação entre Cepan, UEA e Semeds para oferta de primeira 

e segunda graduação de docentes da rede pública estadual e municipal

20.4.2 Mapear as temáticas de formação demandadas nos municípios

20.4.3 Utilizar as salas de aulas tecnológicas da Seduc para disponibilizar cursos 

de graduação e formação continuada de docentes, em parceria com a UEA

20.4.4 Ofertar cursos de curta duração em Educação à Distância (EAD)

20.4.5 Ofertar cursos voltados para educação especial

20.5.1 Expandir o número de escolas nas áreas rurais que ofertam ensino médio e 

EJA por meio de salas de ensino mediado por tecnologia

20.5.2 Promover formalização das parcerias com municípios para aproveitar in-

fraestrutura das escolas municipais, mediante contrapartida do Estado

20.5.3 Ampliar a rede de internet nas escolas através de Antena bidirecional 

(VSAT), a partir do mapeamento das demandas dos territórios

20.6.1 Estabelecer parceria entre Cetam, Secretarias Municipais e associações 

comunitárias, definindo contrapartidas

20.6.2 Diagnosticar as demandas de formação nas comunidades rurais com  as 

associações

20.6.3 Aproveitar a infraestrutura das escolas municipais nas comunidades

20.6.4 Capacitar professores da rede pública estadual e municipal para uso de 

tecnologias

20.6.5 Ofertar cursos profissionalizantes direcionados às demandas de jovens e 

mulheres nas comunidades rurais 

20.7.1 Consultar alunos das escolas de ensino médio, Prefeituras e setor privado 

sobre as demandas de cursos de ensino superior 

20.7.2 Parceria com as Prefeituras na execução de projetos de extensão nas áreas 

rurais dos territórios

20.7.3 Ofertar ensino superior em salas de aulas tecnológicas já instaladas para 

educação básica

20.7.4 Discutir estratégias para absorção dos egressos pelo mercado local 

20.8.1 Estabelecer parceria com a Fundo das Nações Unidas para a Infância (Uni-

cef) para implementação do programa

20.8.2 Articular equipamentos das Secretarias Municipais de Assistência Social, 

Conselhos Municipais de Criança e Adolescentes e Secretarias de Saúde, para 

busca integrada

20.9.1 Mapear a demanda dos estudantes com distorção de idade e ano escolar 

na rede estadual 

20.9.2 Implantar as turmas do Programa de Correção de Fluxo Escolar no ensino 

fundamental 

20.9.3 Lotar professores nessas turmas 

20.3 Fortalecer a 

atuação das Coorde-

nadorias Regionais de 

Educação

20.4 Fortalecer a 

atuação do Centro de 

Formação Profissional 

Pe. José Anchieta (Ce-

pan) na formação dos 

professores da rede 

estadual e municipal 

de ensino

20.5 Ampliar oferta do 

ensino médio e EJA 

nas áreas rurais dos 

territórios

20.6 Capilarizar a ofer-

ta de cursos profissio-

nalizantes, pelo Centro 

de Educação Tecno-

lógica do Amazonas 

(Cetam), para as áreas 

rurais dos municípios

20.7 Fortalecer a oferta 

do ensino superior nos 

territórios

20.8 Implementar o 

Projeto Busca Ativa 

na rede estadual de 

ensino

20.9 Expandir o Pro-

grama Estadual de 

Correção de Fluxo Es-

colar da rede estadual 

–  Projeto Avançar

Políticas Públicas
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Ações propostas      

20.10 Discutir relações 

de gênero nas escolas 

da rede estadual de 

ensino

Políticas Públicas

Ações localizadas

•  Expandir a oferta de curso de Licencia-
tura em Pedagogia no Campo, como o 
curso ofertado através da parceria FAS 
e UEA.

•  Envolver as OSCs e movimentos sociais 
dos territórios da BR-319, na discussão 
da política estadual de educação no 
campo: Casa do Rio e associações co-
munitárias, no Careiro; associação de 
comunitários, em Igapó-Açu; Central 
das Associações Agroextrativistas de 
Democracia CAAD, Central das Asso-
ciações Agroextrativistas do Rio Ma-
nicoré (CAARIM), Associação de Mo-
radores Agroextrativistas do Lago do 
Capanã Grande (AMALCG) e associa-
ções comunitárias, em Manicoré.

•  Dialogar com a Reserva de Desenvol-
vimento Sustentável (RDS) Igapó-Açu, 
RDS Amapá, Reserva Extrativista (Re-
sex) Lago do Capanã Grande e futura 

RDS Rio Madeira, para consulta e imple-
mentação da Política Estadual de Edu-
cação Ambiental.

•  Implantar uma sala de aula de ensino 
mediado por tecnologia, em Igapó-Açu, 
para oferta de ensino médio.

•  Fortalecer a estratégia, já em planeja-
mento, de descentralização do Cetam 
para área rural do Careiro.

•  Transformar o núcleo da UEA, em Mani-
coré, em um Centro, que também pos-
sa atender demandas dos municípios 
próximos: Novo Aripuanã, Borba, Nova 
Olinda, Apuí.

•  Implantar em Democracia, Distrito de 
Manicoré, o Projeto Piloto da parceria 
entre Seduc e UEA no uso da sala de 
aula tecnológica para oferta de ensino 
superior à distância.

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA  
NO CAMPO, PARCERIA DA  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO  
AMAZONAS (UEA) COM A FUNDAÇÃO 
AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL (FAS)2  

A FAS e a UEA coordenam a execução de 
uma Licenciatura em Pedagogia no Cam-
po na comunidade do Bauana, município de 
Carauari, que pode inspirar a como pensar 
a oferta do ensino superior adaptada aos 
territórios. As aulas acontecem no Núcleo 
de Conservação e Sustentabilidade (NCS) 
da FAS, na Unidade de Conservação onde a 
comunidade está localizada. A formação da 
primeira turma iniciada em 2020, conta com 

2 FAS (2020)

50 pessoas e é composta por alunos de di-
versas comunidades da região do Médio Rio 
Juruá. A UEA coordena a parte pedagógica 
e a Prefeitura Municipal de Carauari apoia 
com transporte e alimentação. O currículo do 
curso foi pautado a partir das especificida-
des da Amazônia ribeirinha, das demandas e 
identidade dos alunos, que não precisaram se 
deslocar para Manaus para acessar o ensino 
superior. A maior parte do curso é ofertado 
em módulos presenciais, mas 20% da carga 
horária é ofertada mediada por tecnologia, a 
partir de um convênio com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes) pelo Programa Universidade 
Aberta do Brasil (UAB).
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OE21 - Ampliar o acesso e a qualidade 
do ensino fundamental e infantil nos 
municípios

O ensino fundamental é a etapa de en-
sino da educação básica que possui maior 
cobertura nos territórios. Ainda assim, há 
necessidade de qualificação da oferta nas 
redes públicas municipais, que passa pelo 
fortalecimento da capacidade de gestão 
das prefeituras municipais e diretores es-
colares, implantação e melhorias nas in-
fraestruturas das escolas e adaptação do 
processo de ensino e aprendizagem ao con-
texto do campo.

A oferta do ensino infantil é mais res-
trita nos territórios. No geral, ela possui 
maior cobertura nas áreas urbanas dos 
municípios e ainda não consegue atender 
toda a demanda. Com a aprovação do Novo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), em 
20202, os municípios passaram a receber 
maiores valores para investimento no en-
sino infantil e, com isso, aumenta-se as 
possibilidades de expansão da oferta para 
áreas rurais dos territórios.

Ações propostas      

21.1.1 Definir o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI)

21.1.2 Planejar a execução do aumento de recursos do Novo Fundeb 

21.1.3 Mapear demandas por creches nas áreas urbanas e rurais dos territórios

21.1.4 Fortalecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para projeção de 

natalidade e determinar a demanda por creches nos próximos anos 

21.1.5 Reativar creches desativadas nos territórios

21.1.6 Avaliar a inclusão de turmas de educação infantil em escolas que ofertam 

os primeiros anos do ensino fundamental

21.1.7 Realizar as reformas necessárias para adaptação das escolas à oferta de 

turmas da educação infantil

21.1.8 Priorizar a oferta de vagas para crianças cuja família está cadastrada no 

Cadastro Único

21.2.1 Fortalecer setor de educação no campo nas Semeds

21.2.2 Fomentar a inclusão de conteúdos da cultura/modos de vida local nos Pro-

jetos Políticos Pedagógicos das escolas

21.2.3 Fomentar a escolha de livros didáticos que dialoguem com a realidade local

21.2.4 Adaptar calendário escolar de acordo com as demandas ambientais, cultu-

rais e produtivas locais, como épocas de cheias dos rios

21.3.1 Definir a construção de escolas dentro das ações do Plano de Ação Articu-

ladas (PAR), instrumento que possibilita o acesso a recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE)

21.3.2 Realizar o diagnóstico e planejamento participativo, para elaboração do 

PAR, envolvendo diretores de escolas urbanas e rurais e Conselhos Escolares

21.3.3 Acompanhar a execução do PAR

21.3.4 Avaliar a aquisição de balsa escola para atendimentos de comunidades ri-

beirinhas

21.3.5 Estabelecer parceria com as Semeds e/ou OSCs para implantação de biblio-

tecas, brinquedotecas, pontos de inclusão digital e/ou painéis solares nas escolas

21.4.1 Articular as Semeds e Secretarias Municipais de Produção para planeja-

mento da execução dos programas de compras públicas para alimentação esco-

lar: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA)

21.1 Aumentar a oferta 

de vagas para o ensino 

infantil nos territórios

21.2 Fomentar a adap-

tação da oferta do 

ensino fundamental à 

realidade local

21.3 Expandir o número 

e melhorar infraes-

trutura de escolas de 

ensino fundamental 

nas áreas rurais dos 

municípios e melhorar 

as bibliotecas 

21.4 Garantir segu-

rança alimentar dos 

alunos e geração de 

renda a partir das 

compras públicas

Políticas Públicas

2 PERES (2020)
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Sociedade Civil

Ações propostas      

21.4.2 Incluir o consumo de produtos locais nos cardápios escolares

21.4.3 Sensibilizar merendeiras para uso de produtos locais na alimentação escolar

21.4.4 Fomentar escolas autossuficientes na produção da merenda escolar, a 

partir da produção alimentícia de produtores do entorno da escola e garantia de 

compra pelos programas de compras públicas de merenda escolar

21.4.5 Discutir a compra pública de outros produtos locais, de uso essencial para 

os órgãos públicos municipais

21.4.6 Incluir cooperativas e associações comunitárias no debate

21.5.1 Avaliar, junto às Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde, pro-

cessos de exclusão social que podem ser causa de ingresso tardio, repetência e 

abandono da escola 

21.5.2 Reavaliar a organização pedagógico-curricular da escola e a formação dos 

professores que atuam no ensino fundamental, direcionando estratégias para 

correção do fluxo escolar

21.5.3 Estabelecer parceria entre Semeds e Coordenadorias Regionais de Educa-

ção para troca de experiência sobre o Projeto Estadual Avançar

21.6.1 Estabelecer termos de adesão das Semeds junto ao Programa 

21.6.2 Articular as Semeds e as Secretarias Municipais de Assistência Social, Saú-

de e Conselho de Criança e Adolescente para realização de visitas e, posterior-

mente, necessárias intervenções

21.8.1 Implantar pontos de internet em escolas

21.8.2 Priorizar escolas das áreas rurais

21.8.3 Envolver associações comunitárias na implantação dos pontos de internet

21.10.1 Ofertar estrutura física adequada para ensino e aprendizagem

21.10.2 Ofertar equipamentos necessários para o ensino aprendizagem, como 

quadro, pincel, impressora, materiais de papelaria, entre outros

21.10.3 Ofertar moradia adequada na comunidade para o professor não residente 

na comunidade

21.10.4 Custear logística de deslocamento (auxílio localidade), para os professo-

res não residentes na comunidade

21.10.5 Garantir equipe mínima para execução das atividades escolares, como: 

gestor, coordenador, professores, merendeira e auxiliar de serviços gerais, para 

21.5 Elaborar o Pro-

grama Municipal de 

Correção do Fluxo 

Escolar

21.6 Implantar ou 

fortalecer o Programa 

Busca Ativa nos terri-

tórios, para combater 

a situação de crianças 

e adolescentes que 

estão fora da escola 

ou em risco de evasão

21.7 Discutir desigual-

dade de gênero nas 

escolas

21.8 Aderir ao Progra-

ma Federal Educação 

Conectada

21.9 Implantar estraté-

gias de  monitoramen-

to da aprendizagem 

para escolas das redes 

municipais de ensino

21.10 Melhorar as 

condições de trabalho 

e contratação do pro-

fessor das áreas rurais 

dos municípios

Políticas Públicas
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Ações propostas      

não sobrecarregar a atuação do professor

21.10.6 Priorizar que o professor seja da comunidade nas seleções por tempo de-

terminado ou concurso público

21.10.7 Realizar concursos direcionados para cada área rural, a fim de fomentar a 

contratação de professores das comunidades

21.10.8 Em caso de contratação por tempo determinado, definir período de con-

tratação por, no mínimo, dois anos, para aumentar a estabilidade da carreira do 

professor

21.10.9 Definir Plano de Carreira para os professores das redes municipais

21.11.1 Discutir práticas pedagógicas e componentes curriculares para o contexto 

da região da BR-319

21.11.2 Realizar fóruns regionais para troca de experiências entre os professores

21.11.3 Mobilizar a participação de professores das áreas urbanas e rurais

21.12.1 Ofertar cursos sobre gestão e planejamento escolar para funcionários das 

Secretarias Municipais de Educação e diretores e coordenadores de escolas rurais 

e urbanas

21.12.2 Apoiar na elaboração do Plano de Ação Articulada municipal

21.11 Construir uma 

rede de professores  

da BR-319

21.12 Apoiar a for-

mação em gestão 

para profissionais de 

educação, através da 

parceria entre OSCs e 

Secretarias Municipais 

de Educação

21.13 Apoiar implan-

tação de projetos 

pilotos de educação 

no campo

Políticas Públicas

Sociedade Civil

Ações localizadas

•   Reativar para período integral as três 
creches já construídas em Humaitá (Dis-
cussão em curso na Semed de Humaitá).

•  Expandir a escola de ensino fundamen-
tal do Distrito de Realidade (Discussão 
em curso na Semed de Humaitá).

•  Implantar sala de aula na comunidade 
Jacaretinga, pela Prefeitura de Municipal 
de Manicoré (em execução).

•  Implantar sala de aula na comunidade 
Rio Novo, pela Prefeitura de Municipal 
de Manicoré em diálogo com a RDS Rio 
Amapá.

•  Fortalecer a iniciativa da Balsa Escola em 
Humaitá.

•  Fortalecer o diálogo entre Semed, Se-
cretaria Municipal de Produção e Co-
operativa dos Produtores Agrícolas do 
Careiro (Coopac), no Careiro.

•  Fortalecer o diálogo entre Semed, Secre-
taria Municipal de Produção e CAAD, em 
Manicoré.

•  Fortalecer a estratégia de execução in-
tersetorial do Projeto Busca ativa em Hu-
maitá.

•  Discutir a evasão escolar de jovens, de-
correntes do trabalho no garimpo, em 
Manicoré.

•  Ofertar cursos de uso de tecnologias na 
aprendizagem para jovens no início do 
ensino médio, no Careiro, através da par-
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ceria com Cetam e Semed, para comba-
ter a evasão escolar.

•  Discutir a implantação do Programa 
Educação Conectada na escola do Dis-
trito de Realidade (Discussão em curso 
na Semed de Humaitá).

•  Articular parceria entre Prefeitura de Ma-
nicoré e Casa do Rio para implantação 
de projeto piloto de educação no campo 
em Igapó-Açu.

•  Fortalecer a atuação da Casa do Rio com 

educação no Careiro e Igapó-Açu.

•  Fortalecer a atuação do Centro Juvenil 
Salesiano na oferta de cursos profissio-
nalizantes em Manicoré.

•  Realizar concurso direcionado para 
escola municipal da comunidade São 
Sebastião de Igapó-Açu para provisão 
dos cargos da escola (em discussão 
pela Prefeitura Municipal de Manicoré).

•  Fortalecer as ações da instituição Lan-
teriama, no Careiro

ESCOLA DA COMUNIDADE  
SÃO SEBASTIÃO DO IGAPÓ-AÇU3

A escola inspira em como avançar na 
oferta de educação básica adaptada ao 
contexto local com adaptação da infraes-
trutura; articulação entre comunidade, orga-
nizações da sociedade civil e poder público 
municipal e estadual; e construção de uma 
metodologia alinhada à realidade da comu-
nidade. A escola é fruto da parceria entre a 
ONG Casa do Rio, a Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (Sema) e a comunidade da 
Igapó-Açu, localizada da RDS Igapó-Açú, e a 
Prefeitura de Manicoré. A proposta de erguer 
a escola trabalha o senso de coletividade 
desde a definição do projeto arquitetôni-

3  INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE ENTREVISTA COM PRO-
FESSORES DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO 
DO IGAPÓ-AÇU.

co, a extração da madeira, a confecção das 
tábuas, até a concepção do projeto político 
pedagógico (PPP), conectado aos saberes 
da floresta. A estrutura física da escola já 
foi concluída e o PPP está em fase de fina-
lização, caracterizado por uma metodologia 
que responda às necessidades das pessoas 
e se comunique com o entorno. Vivências de 
atividades educativas e de criação artísti-
ca, que exploraram conteúdos determinados 
pelos educadores da escola e conhecimen-
tos tradicionais dos demais comunitários, 
são exemplos de métodos de aprendizagem 
contidos no projeto da escola. Destaca-se 
o fundamental protagonismo de jovens lide-
ranças da comunidade em todo o processo 
de formulação e implantação da estrutu-
ra física e pedagógica da escola, que hoje 
também são professores da escola da co-
munidade.
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Ações propostas      

22.1.1 Formar os comunitários sobre o funcionamento e importância dos conselhos

22.1.2 Fomentar a participação de representantes das comunidades rurais nos 

Conselhos municipais de Educação, Merenda Escolar e Conselhos Escolares

22.1.3 Fomentar a participação de jovens e mulheres

22.2.1 Fomentar a participação de representantes das comunidades rurais

22.2.2 Envolver associações comunitárias

22.2.3 Fomentar a participação de jovens e mulheres

22.3.1 Incentivar a participação de pais e alunos no Conselho Escolar e planeja-

mento do PDDE

22.3.2 Incentivar a formação de grêmio escolar

22.4.1 Fomentar a participação de moradores das comunidades rurais 

22.4.2 Articular com associações comunitárias

22.4.3 Discutir os possíveis impactos da repavimentação da rodovia nas deman-

das/oferta da política de educação

22.6.1 Fiscalizar a estrutura física da escola e a oferta de merenda escolar

22.6.2 Pautar demandas e particularidades da comunidade para a política de edu-

cação frente ao governo municipal

22.6.3 Realizar vivências entre comunidade escolar e demais membros das comu-

nidades para troca de saberes e experiências

22.6.4 Engajar jovens na organização dos núcleos comunitários

22.1 Fortalecer os con-

selhos municipais de 

educação

22.2 Realizar  

conferências muni-

cipais de educação 

descentralizadas

22.3 Debater sobre 

participação e organi-

zação social com pais 

e alunos dentro das 

escolas

22.4 Construir o Plano 

Municipal de Educação 

de maneira partici-

pativa

22.5 Fortalecer o en-

gajamento de pais e 

alunos nos Conselhos 

Escolares, através das 

discussões em asso-

ciações comunitárias 

22.6 Construir núcleos 

comunitários para 

engajamento partici-

pativo e fiscalização 

do funcionamento da 

escola

Políticas Públicas

Sociedade Civil

OE22-Fortalecer a participação e orga-
nização social na política de educação

É importante considerar a gestão democrá-
tica da política educacional. Uma educação 
contextualizada às realidades locais demanda o 
fortalecimento dos espaços institucionalizados 
de participação social, como conselhos, fóruns 
e conferências. Todos os territórios contam 
com Conselhos Municipais de Educação (CME) 
e Conselho de Alimentação Escolar (CAE), mas 
precisam avançar no real engajamento da so-
ciedade civil em processos de tomada de deci-
são e na descentralização da participação para 

as comunidades rurais. Por isso, é fundamental 
informar a sociedade civil sobre a relevância e o 
funcionamento das instâncias decisórias.

A escola, por si só, é um espaço potente de par-
ticipação social e desenvolvimento da cidada-
nia. Tanto por mecanismos institucionalizados 
como o Grêmio Escolar e o Conselho Escolar, 
que discute, entre outras coisas, a implementa-
ção dos recursos do Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE), quanto pela experimentação 
de formas não institucionalizadas de participa-
ção, como vivência e trocas de saberes tradicio-
nais pelas comunidades.
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Ações propostas      

22.7 Estabelecer parce-

ria entre associações 

comunitárias e OSCs 

que atuam com educa-

ção nos territórios

22.8 Apoiar associa-

ções dos professores do 

Cetam que atuem nas 

comunidades rurais

Sociedade Civil
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POLÍTICA DE 
SAÚDE INTEGRAL, 
DESCENTRALIZADA 
E REGIONALIZADA

6
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A política de saúde é implementada no 
Brasil por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que define as competências e a estru-
tura de financiamento entre o governo fede-
ral, os estados e os municípios, seguindo os 
princípios de universalidade, integralidade, 
regionalização, descentralização e participa-
ção social. Esta estratégia aborda os desafios 
que os territórios-alvo da ADT enfrentam e 
aponta caminhos para fortalecer a oferta da 
política de saúde.  

A geografia amazônica é um elemento im-
portante quando se pensa na regionalização e 
descentralização da saúde em todo Amazonas. 
Além do desenho atual da rede não correspon-
der ao real fluxo de pacientes, os serviços de 
média e alta complexidade estão concentrados 
na capital1. Em relação à oferta dos serviços de 
atenção primária à saúde, as maiores deman-
das são de capilarização dos serviços para as 
comunidades rurais dos territórios.

1  GARNELO (2017)

POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

A telessaúde tem potencial de incremen-
tar a descentralização. De maneira remota, é 
possível capacitar profissionais e fazer aten-
dimentos especializados nos municípios. 
Atualmente, o programa estadual Saúde 
Amazonas tanto revisa o desenho da regio-
nalização quanto implementa projetos de 
telessaúde. 

Por isso, é preciso que a coordenação es-
tadual avance no processo de regionaliza-
ção da saúde e, paralelamente, fortaleça a 
cooperação intermunicipal. No plano local, 
a atuação municipal, responsável pela aten-
ção primária, deve fortalecer a capacitação 
dos profissionais de saúde, a aquisição de 
infraestrutura de saúde itinerantes e a arti-
culação com organizações da sociedade civil 
(OSC) e lideranças comunitárias. 

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Fortalecimento 
do trabalho 
dos Agentes 

Comunitários de 
Saúde (ACS)

Construção 
de postos de 

saúde

Fortalecimento 
do trabalho dos 
microscopistas

Oferta de 
medicamentos

Oferta de 
ambulanchas 
e ambulâncias

Qualificação 
dos 

profissionais 
de saúde

Controle 
da malária
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Capilarização 
da oferta dos 
serviços de 

atenção primária 
à saúde para as 
áreas rurais dos 

municípios

Estruturantes

Aparentes

Problemas aparentes e estruturantes

Concentração dos serviços de saúde de média/
alta complexidade em Manaus

Dificuldade de atrair/fixar profissionais de 
saúde especializada no interior do Estado

Concentração dos serviços 
de atenção básica nas áreas 

urbanas dos municípios

Insuficiência do 
cofinanciamento federal e 

estadual para atenção básica

Baixa articulação 
Intermunicipal

Baixa coordenação  
entre estado e municípios

Baixa infraestrutura de comunicação e 
locomoção no interior do Amazonas

Desenho de regionalização  
que não contempla a realidade   

dos fluxos de pacientes 

Redução do financiamento da 
política de saúde no Brasil

Descentralização 
da oferta dos 
serviços de 

saúde de média 
complexidade 

para o interior do 
Amazonas 

Implementação de 
instrumentos de 

coordenação federativa 
entre governo 

estadual e municípios 
e de cooperação 
intermunicipal

Transformação 
esperada
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OE23 - Descentralizar os serviços de 
saúde de média complexidade 

A capital do estado do Amazonas, Manaus, 
concentra todos os serviços de alta complexi-
dade do Estado e aproximadamente 89% dos 
de média complexidade2. Essa característica 
faz com que não exista regionalização nos 
municípios na oferta de saúde, mas uma re-
lação binária entre as cidades do interior e a 
capital. Estado e municípios arcam com altos 
custos de deslocamento de pacientes, dada a 
distância geográfica entre os municípios.

2 GARNELO (2017)

A proposta, nessa estratégia, é apresentar 
caminhos para o avanço da descentralização 
dos serviços de média complexidade para os 
territórios. Uma das ações estruturantes é a 
implementação do programa estadual Saúde 
Amazonas, aprovado em 2020, e em especial o 
Projeto Saúde nas Calhas. Também é necessário 
avançar nos espaços de articulação intermuni-
cipal já previstos pelo SUS, como as Comissões 
Intergestores Regional (CIR) que, atualmente, 
estão desmobilizadas. O avanço na cooperação 
intermunicipal potencializa a coordenação es-
tadual, fundamental para regionalização e inte-
gralidade da oferta dos serviços de saúde3.

3 JULIÃO (2018)

Ações propostas      

23.1.1 Reorganizar a rede de assistência  estadual definindo a carta de serviços 

das unidades de saúde

23.1.2 Implementar prontuários eletrônicos e sistemas de informação que inte-

grem as unidades de saúde

23.1.3 Avançar na implementação do Programa Telessaúde Amazonas

23.1.4 Avançar na parceria entre Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Fundação 

de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) na implementação de ações dentro 

do Programa 

23.1.5 Viabilizar Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores na 

área da saúde

23.1.6 Implantar a Escola da Saúde Pública

23.1.7 Fortalecer os mecanismos de controle interno, como a Sindicância, Auditoria 

e Ouvidoria

23.2.1 Rever o desenho de regionalização de saúde do Amazonas (em curso)

23.2.2 Avançar na implementação do Projeto Saúde nas Calhas, que busca levar 

atendimento de média e alta complexidade para o interior do Amazonas, dentro 

do Programa Saúde Amazonas (em curso)

23.2.3 Implantar escritórios estaduais nas regiões de saúde

23.2.4 Incluir municípios da região da Calha do Rio Madeira como cidades polo 

que receberão instalação de unidade de terapia intensiva (UTI), através do Projeto 

Saúde nas Calhas

23.2.5 Expandir o processo estadual de planificação da atenção à saúde, integran-

do atenção primária e média complexidade

23.3.1 Implementar ações do Programa Saúde Amazonas voltadas ao fortaleci-

mento da rede de assistência materno-infantil no Estado

23.3.2 Capacitar profissionais de saúde que atuam em serviço de atendimento às 

vítimas de violência sexual 

23.3.3 Qualificar os serviços de referência voltados ao diagnóstico precoce de 

câncer de mama e de colo de útero nos municípios

23.4.1 Reativar as reuniões das Comissões de Intergestores Regionais (CIR), com a 

possibilidade de reuniões remotas

23.4.2. Realizar reuniões da CIR resolutivas, que definam encaminhamentos de de-

liberação para CIB

23.4.3 Ofertar apoio das Prefeituras aos Secretários Municipais de Saúde para 

participação nas reuniões CIR

23.1 Avançar na  

implementação das 

macroações do  

Programa Saúde  

Amazonas (em curso)

23.2 Fortalecer a  

regionalização dos 

serviços de saúde de 

média complexidade

23.3 Garantir à  

assistência integral  

à saúde da mulher  

nas regiões de saúde 

(em planejamento  

pela SES)

23.4 Fortalecer a  

cooperação intermuni-

cipal na oferta  

política de saúde

Políticas Públicas
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23.4.4 Estudar a viabilidade de consórcios públicos de saúde verticais, formados 

pelo Estado e municípios e/ou consórcios intermunicipais, para gestão de equipa-

mentos de saúde regionalizados

Políticas Públicas

O AVANÇO DOS SERVIÇOS  
DE TELESSAÚDE NO AMAZONAS4

No cenário da crise sanitária do Novo 
Coronavírus, o Governo Estadual do Ama-
zonas aprovou o Programa Telessaúde, em 
novembro de 2020, que faz parte do Progra-
ma Saúde Amazonas. O Programa tem o ob-
jetivo de ofertar atendimento especializado 
para o interior do Estado, como cardiologia, 
psiquiatria clínica, reumatologia, neurologia, 
endocrinologia e pneumologia. O Telessaúde 
é custeado através do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do Siste-
ma Único de Saúde (Proadi-SUS). O Hospital 
Albert Einstein (HAE) oferta os atendimen-
tos com médicos especialistas. A SES-AM 
encaminhou para 13 municípios, além da 
área rural de Manaus, os equipamentos dis-
ponibilizados pelo HAE para realização das 

4 SES-AM (2021)

consultas, e a Empresa de Processamento 
de Dados do Amazonas (Prodam) permi-
te a conexão do município com o hospital. 
A SES-AM tem planejamento de expansão 
com atendimentos sendo ofertados por 
meio da assinatura de um Termo de Coope-
ração Técnica com o Núcleo de Telessaúde 
da Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA). O Núcleo da UEA foi criado em 2012, 
possui 68 pontos de Telessaúde instalados 
no Estado e visa ofertar conteúdo educa-
cional, aprimoramento técnico-profissio-
nal, teleconsultorias e telediagnósticos aos 
profissionais de saúde que atuam em todo 
o Amazonas. A oferta de serviços de saúde 
à distância, via Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs), é uma das principais 
alternativas para expansão da saúde espe-
cializada para o interior do Estado, mas a 
expansão enfrenta os desafios de conecti-
vidade digital dos municípios do interior, so-
bretudo nas comunidades rurais.

Ações localizadas

•  Redefinir a regionalização de saúde 
dos municípios do sul do Amazonas, 
que inclui Manicoré e Humaitá.

•  Reestabelecer diálogo entre a Secre-
taria de Humaitá e o Governo de Ron-
dônia para estudar a definição de uma 
pactuação interestadual entre Ama-
zonas e Rondônia, a fim de oficializar 

a referência de serviços de saúde de 
Humaitá para Porto Velho.

•  Parceria entre Estado e município para 
Implantação de infraestrutura e con-
tratação de profissionais voltados a 
UTIs e oncologia, em Manicoré, por 
conta do avanço dos impactos do ga-
rimpo na saúde dos comunitários. 
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Ações propostas      

24.1.1 Construir grupo de trabalho e oficinas regionais sobre atenção primária

24.1.2 Discutir o cofinanciamento federal e estadual da atenção primária como 

vetor de desenvolvimento regional

24.1.3 Apoiar a formação de Núcleos de Educação Permanente dos profissionais 

de saúde nos municípios, a partir de ações do Estado em parceria com a Univer-

sidade do Estado do Amazonas  (UEA).

24.2.1 Adquirir Unidade Básica de Saúde (UBS) fluvial ou flutuantes em Careiro e 

Manicoré (em curso)

24.2.2 Contratar técnicos de saúde ou enfermeiros das comunidades para apoiar 

ACS

24.2.3 Contratar microscopistas para atuar nas comunidades

24.3.1 Solicitar pontos de acesso à internet para as comunidades via Programa 

Federal Wi-Fi Brasil

24.1 Construir uma po-

lítica estadual de Aten-

ção Primária à Saúde 

para o Amazonas 

24.2 Capilarizar os 

serviços de atenção 

primária à saúde para 

as comunidades rurais 

24.3 Implantar núcleos 

de telessaúde nas 

comunidades

Políticas Públicas

OE24- Fortalecer a oferta dos  
serviços da atenção primária  
à saúde nos territórios

A atenção primária à saúde, de responsabi-
lidade dos municípios, é a porta de entrada da 
sociedade civil ao SUS. As ações devem seguir 
as diretrizes do governo federal e a coordena-
ção do estado. A maioria dos territórios-alvo da 
ADT não tem cobertura total de atenção pri-
mária, cenário que pode ser agravado com a re-
pavimentação da BR-319. O próprio Estudo de 
Impacto Ambiental da rodovia prevê um pos-
sível aumento da migração para os territórios.

As comunidades rurais são as mais afetadas 
pela carência da atenção primária.  O Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) é muitas vezes o 
único, na maior parte das comunidades, que 
presta algum serviço de saúde nas localidades. 
Esses profissionais apresentam diversas de-
mandas de melhores condições de trabalho. 

O avanço da atenção primária nos territórios 
passa pelo fortalecimento da articulação entre 
Estado e municípios, por meio de uma Política 
Estadual de Atenção Primária à Saúde para o 
Amazonas, e pela consolidação dos serviços sob 
responsabilidade dos governos municipais pre-
vistos na Política Nacional de Atenção Básica.

Ações localizadas

•  Construir Unidade Básica de Saúde 
em Igapó-Açu capaz de atender as 
comunidades vizinhas na BR-3110, 
cuja manutenção pode ser responsa-
bilidade dos municípios de Careiro e 
Manicoré.

•  Transformar o Unidade Básica de 
Saúde do Distrito de Realidade em 
uma UBS 24h com laboratório de aná-
lise (em curso no PPA da Prefeitura de 
Humaitá).

•  Fortalecer a Farmácia Verde em Ma-
nicoré.

•  Organizar o território de Manicoré em 
distritos de saúde com integração das 
equipes da saúde ribeirinhas e UBS 
Flutuantes (em curso pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Manicoré).

•  Implantar ponto de telessaúde em 
Igapó-Açu e comunidades de Ma-
nicoré que já tem acesso à internet, 
como Democracia e Lago do Capanã 
(em curso pela FAS).
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Ações propostas      

24.5.1 Construir uma Política de Implantação da Fitoterapia em Saúde Pública do 

Amazonas para apoio aos municípios e organizações da sociedade civil na cria-

ção e manutenção de Farmácias Vivas/ Farmácias Verdes

24.5.2 Formar grupo de trabalho entre SES, Secretaria de Estado da Produção Ru-

ral (Sepror), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), bachare-

lado em Saúde Pública da UEA e organizações sociais de interesse para definição 

de uma política, uma vez que Inpa e UEA conduzem um Projeto de Farmácia Viva

24.5.3 Definir o Inpa e a Universidade Estadual do Amazonas como apoiadores 

da implantação de Farmácias Vivas/Farmácias Verdes no interior do Amazonas

24.5.4 Estabelecer parceria entre estado, municípios, instituições de pesquisa, 

OSCs e associações comunitárias para elaboração de inventários e a criação de 

grupos de trabalho para o estudo da flora local com o intuito de  incentivar o uso 

de plantas medicinais e desenvolver  produtos fitoterápicos regionais

24.5.5 Estabelecer parceria entre SES e Sepror e secretarias municipais de Saúde 

e Produção para capacitar comunitários e organizar Arranjos Produtivos Locais 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos nas comunidades rurais dos municípios, in-

centivando a participação de mulheres nos processos decisórios 

24.5.6 Implantar unidades de Farmácias Vivas/Farmácias Verdes em espaços go-

vernamentais e não governamentais  

24.5.7 Fomentar a produção e o uso de plantas medicinais e fitoterápicos por mu-

lheres e para o uso da saúde da mulher

24.4 Reativar o cofi-

nanciamento estadual 

para assistência far-

macêutica básica nos 

municípios

24.5 Ofertar produtos, 

insumos e medica-

mentos fitoterápicos à 

população

Políticas Públicas

FARMÁCIA VERDE DE MANICORÉ5

O território de Manicoré já dispõe de uma 
Farmácia Verde na sede do município. O espa-
ço foi criado em 1995, até então como uma ini-
ciativa da Pastoral de Saúde, para fomento ao 
uso e comercialização de plantas medicinais, 
demandados pela própria população. A equipe 
era composta por mulheres que dispunham do 
conhecimento tradicional passado de geração 
em geração sobre as plantas medicinais. Em 
2012, oficialmente a iniciativa passa a ser uma 
Farmácia Verde, mais ainda é ligada à Igre-
ja Católica. A equipe que oferta os serviços 
é composta por sete pessoas, quatro funcio-
nários e três voluntários. A Farmácia atua na 
comercialização de plantas medicinais e fito-
terápicos e oferta de serviços de terapias in-
tegrativas, mas há também a oferta de aten-
dimentos gratuitos. A Prefeitura auxilia com 
recursos financeiros à instituição, mas não há 
uma regularidade nesse auxílio. A Secretaria 
Municipal de Saúde aproximou-se da Farmá-
cia Verde recentemente, o que é uma oportu-
nidade para avançar na institucionalização da 

5  INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE UMA ENTREVISTA COM A 
GESTORA DA FARMÁCIA VERDE DE MANICORÉ

relação da instituição com o governo muni-
cipal e, assim, alinhar o trabalho da iniciativa 
com a Política Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos. Atualmente, a Farmácia Verde 
recebe alguns encaminhamentos dos postos 
de saúde e, no passado, alguns médicos fa-
ziam estudos sobre as plantas medicinais no 
local. Dois desafios são principais na execu-
ção das ações da instituição: a formação dos 
funcionários e a capacitação de comunitários 
no processo de beneficiamento das plantas 
medicinais. A Farmácia compra insumos e 
produtos de Porto Velho porque não consegue 
comprar de comunidades que sigam os crité-
rios de produção e armazenamento e emitam 
nota fiscal necessária para prestação de con-
tas. Atuação conjunta da Secretaria Municipal 
de Saúde e da Secretaria Municipal de Produ-
ção pode potencializar os serviços prestados 
pela Farmácia Verde, com a oferta de plantas 
medicinais amazônicas e fitoterápicos e orga-
nização de arranjos produtivos locais capazes 
de dinamizar a economia local. De maneira es-
tratégica, também é importante a atuação do 
governo estadual para aproveitar o potencial 
da implantação de Farmácias Verdes/ Farmá-
cias Vivas em todo o Estado.
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Ações propostas      

24.6.1 Definir um núcleo de discussão permanente entre as pastas

24.6.2 Construir cronograma compartilhado de visitas às comuni-

dades rurais

24.6.3 Otimizar o uso de carros, lanchas, UBS Fluviais e Flutuantes 

para o deslocamento de trabalhadores de diferentes pastas

24.6.4 Elaborar projeto intersetorial de diminuição de situação de 

drogadição nos territórios, envolvendo pastas de assistência, saú-

de, educação, produção, infraestrutura e instituições de segurança 

pública.

24.6.5 Desenvolver projetos sobre gravidez da adolescência

24.7.1 Ofertar assistência de enfermagem em saúde sexual

24.7.2 Orientar sobre planejamento reprodutivo e disponibilizar mé-

todos contraceptivo

24.7.3 Organizar a distribuição de métodos contraceptivo nos mu-

nicípios

24.7.4 Ofertar atendimento à mulher gestante no pré-parto, parto 

e pós-parto

24.7.5 Ofertar vacinas contra papilomavírus humano (HPV) para 

adolescentes, como prevenção para câncer de colo de útero, e va-

cina contra coqueluche (DPTA) para gestantes

24.7.6 Implementar a linha de cuidado para atenção integral à saúde 

da pessoa idosa, garantindo acesso e avaliação integral da saúde.

24.7.7 Acolher mulheres vítimas de violência, sejam elas crianças, 

adolescentes, adultas ou idosas

24.7.8 Promover ações e serviços de prevenção ao câncer de mama 

e câncer no colo de útero

24.7.9 Promover discussão sobre os possíveis impactos da repavi-

mentação da BR-319 no número de ocorrências de violência contra 

a mulher

24.7.10 Capacitar agentes de saúde para levarem informações a 

respeito do direito das mulheres às comunidades

24.8.1 Identificar a ocorrência de partos domiciliares na região da 

BR-319

24.8.2 Realizar levantamento das parteiras na região da BR-319

24.8.3 Promover apoio às parteiras no acompanhamento de gesta-

ções e realização de partos

24.8.4 Vincular as parteiras à Estratégia da Saúde da Família

24.8.5 Promover capacitação das parteiras, através da parcerias 

entre SES e Secretarias Municipais de Saúde

24.9.1 Garantir oferta de serviços de promoção, prevenção, prote-

ção, diagnóstico e reabilitação da saúde da pessoa idosa

24.9.2 Implantar Cadernetas de Saúde da Pessoa Idosa 

24.9.3 Implantar Academias da Saúde ou utilizar espaços já insta-

lados nos municípios para promoção de atividades físicas, práticas 

corporais e artísticas para a pessoa idosa, em parceria com a Se-

cretaria Municipal de Lazer

24.9.4 Articular parceria entre profissionais da atenção primária à 

saúde com os funcionários dos Centros de Atenção Psicossociais 

(Caps) para cuidado da saúde mental de idosos

24.9.5 Levantar e registrar informações estratégicas sobre a situa-

ção de saúde das pessoas idosas no município

24.6 Avançar na intersetorialidade 

entre as secretarias municipais de 

Saúde e as Secretarias de Educação e 

Assistência Social

24.7 Estabelecer a implementação da 

Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher na oferta de servi-

ços de atenção primária de saúde nos 

municípios

24.8 Apoiar a atuação de parteiras nas 

comunidades rurais dos municípios

24.9 Estabelecer a implementação da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa na oferta de serviços de aten-

ção primária de saúde nos municípios

Políticas Públicas
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Ações propostas      

Políticas Públicas

Sociedade civil

Setor Empresarial

PROGRAMA SAÚDE NA FLORESTA DA 
FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL 
(FAS)6

No contexto da crise sanitária do Novo Coro-
navírus, a Fundação Amazônia Sustentável criou o 
Programa Saúde na Floresta (PSF), com o objetivo 
de elaborar ações direcionadas à saúde na região 
amazônica, sobretudo, caminhos para o avanço da 
atenção primária à saúde em comunidades tradi-
cionais e povos indígenas. A captação de recursos 
para criação do Programa se deu via articulações 
através da “Aliança Covid-Amazonas”. O Progra-
ma possui 12 componentes, sendo cinco principais: 
i) implantação de pontos de internet para oferta de 
serviços de telessaúde, como conexão entre pacien-
tes e profissionais para consulta online, teleorienta-
ções e palestras virtuais para Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS); ii) aquisição de ambulanchas 
e canoas para ACS e oferta de combustível emer-
gencial; iii) elaboração de pesquisas aplicadas para 
proposição de propostas de melhoria do SUS em 
aldeias e comunidades; iv) oferta de formações para 
ACS e outros profissionais da atenção primária; v) 
formação em primeira infância ribeirinha para ACS 

6 FAS (2021)

e outros profissionais de saúde para assistência de 
crianças de zero a seis anos. A estratégia de teles-
saúde da FAS é a primeira do Estado do Amazonas 
que promove integração em comunidades e não na 
sede dos municípios. A instituição precisou instalar, 
além dos equipamentos para conectividade digital, 
painéis solares para fornecimento de energia elétri-
ca necessária para conexão. O fortalecimento co-
munitário foi muito importante para o engajamento 
das comunidades, que foram envolvidas desde o 
processo de planejamento à execução dos serviços 
de telessaúde. O ACS é o interlocutor principal entre 
comunitários, FAS e Secretarias Municipais de Saú-
de. O agente comunitário de saúde faz a triagem 
para atendimento em três seguimentos: enferma-
gem e atendimento psicológico e consulta médica. 
O Programa enfrenta os desafios da conectividade 
digital na área rural dos municípios, mas já apresen-
tou bons resultados no acesso das comunidades a 
serviços de saúde que só seriam ofertados nas se-
des dos municípios do interior ou na capital do Ama-
zonas. O Programa Saúde da Floresta da FAS pode 
inspirar a criação de mais iniciativas articuladas 
entre organizações da sociedade civil (OSCs), poder 
público e organizações comunitárias de base para 
o acesso a serviços de telessaúde, assim como, em 
outras áreas de políticas públicas. 

24.10.1 Verificar a caderneta da criança e orientar quanto à importância da imu-

nização

24.10.2 Ofertar serviços voltados à saúde mental da criança

24.10.3 Acolher crianças vítimas de violência, sejam elas crianças, adolescentes, 

adultas ou idosas

24.10.4 Articular rede de proteção, envolvendo secretarias municipais de Saúde, 

Educação Assistência Social, Conselho Tutelar, Segurança Pública e Justiça

24.10.5 Promover discussão sobre os possíveis impactos da repavimentação da 

BR-319 no número de ocorrência de violência contra crianças

24.12.1 Acessar o Programa Federal Wi-Fi Brasil

24.12.2 Articular parceria entre OSCs, associações comunitárias e ACS para defi-

nir funcionamento e acesso a pontos de internet já instalados

24.13.1 Estabelecer parcerias com as associações comunitárias

24.13.2 Ofertar cursos para ACS de primeiros socorros e noções básicas de saúde 

mental, entre outros cursos, para facilitar a triagem para o direcionamento a pro-

fissionais de saúde especializados

24.13.3 Facilitar o acesso a serviços de telessaúde em comunidades com acesso 

à conectividade digital

24.14 Estabelecer parcerias com as prefeituras para expansão do número de UBS 

Flutuantes e Fluviais

24.10 Estabelecer  

ações para a saúde  

da criança

24.11 Captar recur-

sos para aquisição de 

ambulanchas para as 

comunidades rurais 

ribeirinhas

24.12 Implantar pontos 

comunitários de aces-

so à internet para ofer-

ta de telessaúde nas 

comunidades rurais

24.13 Expandir experiên-

cias de programas de 

organizações da socie-

dade civil que apoiam 

a oferta de atenção 

à saúde nos municí-

pios, como o Programa 

Saúde na Floresta da 

Fundação Amazônia 
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Sociedade civil

Ações propostas      

25.1.1 Formar lideranças comunitárias sobre a importância dos conselhos munici-

pais de políticas públicas

25.1.2 Envolver as associações comunitárias nas discussões do Conselho Munici-

pal de Saúde

25.2.1 Garantir participação de jovens e mulheres nas conferências municipais de 

saúde

25.3.1 Discutir como as transformações ambientais e econômicas, como queima-

das, desmatamento e garimpo afetam a saúde da população

25.3.2 Discutir os possíveis impactos da repavimentação da BR-3110 nos níveis de 

demanda e capacidade de oferta da política de saúde

25.3.3 Organizar diagnóstico do panorama da saúde nos territórios e comparti-

lhar informações relevantes para outras secretarias municipais, como educação 

e assistência social

25.3.4 Engajar a sociedade civil na elaboração do PMS

25.4.1 Expandir e/ou replicar experiências de cursos voltados ao uso e produção 

de plantas medicinais e fitoterápicos para saúde da mulher, como o Curso Saúde 

e Saberes das Mulheres de Careiro, executado pela Casa do Rio e Instituto 5 Ele-

mentos no território

25.4.2 Construir hortas de plantas medicinais nas comunidades e organizar arran-

jos produtivos locais para comercialização das plantas

25.4.3 Implantar Farmácias Verdes nos territórios

25.1 Fortalecer os 

Conselhos Municipais 

de Saúde

25.2 Realizar confe-

rências municipais de 

saúde com consulta 

nas áreas rurais dos 

municípios

25.3 Elaborar o Plano 

Municipal de Saúde 

(PMS) de maneira par-

ticipativa

25.4 Executar proje-

tos voltados ao uso e 

produção de plantas 

medicinais e fitoterá-

picos, através de orga-

nizações da sociedade 

civil e associações 

comunitárias

Políticas Públicas

OE25 -Fortalecer a participação  
e organização social  
na política de saúde

A participação social é um dos pilares da 
organização do SUS e pressupõe a participa-
ção da sociedade civil no dia a dia do sistema, 
por meio do Conselho Municipal de Saúde e 
das Conferências Municipais de Saúde. Ape-
sar de todos os territórios possuírem conse-
lhos legalmente ativos, na prática, os muni-
cípios apresentam dificuldades de promover 
o real engajamento da sociedade civil nos 

processos decisórios e no controle social da 
política de saúde.

As secretarias municipais de Saúde apon-
tam que é preciso formar lideranças comu-
nitárias que entendam a importância dos 
conselhos. Em 2021, Manicoré avançou na 
realização da Conferência Municipal de Saú-
de. O evento, em parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), ocorreu de forma 
descentralizada pelo município.  A experiên-
cia pode inspirar os demais territórios no for-
talecimento da participação social.
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CURSO SABERES E SAÚDE DA FLORES-
TA CAREIRO, CASA DO RIO E INSTITUTO 
5 ELEMENTOS7

O Instituto 5 Elementos e a Casa do Rio 
ofertaram a formação Agenda 2030 – Saú-
de e Saberes das Mulheres do Careiro/AM, 
apoiados financeiramente pelo Grupo de 
Trabalho da Sociedade Civil da AG2030, 
União Europeia e Associação Bem-Te-Vi 
Diversidade. O curso já teve duas edições e 
atendeu jovens do município de Careiro e ou-
tros municípios da região Norte e outras re-
giões. A primeira edição ocorreu no primeiro 
semestre de 2020, com o foco no resgate e 

7 INSTITUTO 5 ELEMENTOS (2020)

disseminação do conhecimento sobre plan-
tas medicinais da Amazônia, dando ênfase 
aos cuidados referentes à saúde da mulher 
e da família, além de capacitar o público de 
mulheres sobre a diversificação da manufa-
tura artesanal de seus produtos para a saúde 
e bem-estar, tanto para uso pessoal, como 
familiar ou junto à comunidade onde atuam, 
fomentando a comercialização por meio da 
economia solidária. A primeira edição do cur-
so resultou na elaboração do livro “Mulheres 
e as Ervas da Amazônia”. A segunda edi-
ção ocorreu no primeiro semestre de 2021, e 
avançou, ainda mais, na discussão de temas 
como políticas públicas, direitos das mulhe-
res, economia solidária, educação sexual e 
conservação ambiental.
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7
PROTEÇÃO SOCIAL  
PARA CRIANÇAS, 
JOVENS E ADULTOS 
EM SITUAÇÃO DE 
RISCO DE VIOLAÇÃO 
DE DIREITOS
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

Esta estratégia aborda caminhos para o 
fortalecimento da política de assistência so-
cial nos territórios. A política prever a ofer-
ta de benefícios assistenciais e de serviços 
socioassistenciais, necessários quando indi-
víduos e famílias possuem dificuldade de se 
sustentar, ou quando ocorrem eventos que 
aumentam o risco social. 

Os serviços são ações continuadas que 
buscam garantir vários tipos de seguran-
ça, como acolhimento, renda, convivência 
e proteção contra riscos circunstanciais. Os 
municípios são centrais na implementação 
dos serviços socioassistenciais, por meio dos 
Centros de Referência de Assistência Social 
(Cras) e dos Centros de Referência Especiali-
zados de Assistência Social  (Creas), e contam 
com o apoio dos Estados e do governo federal 
na formulação de padrões gerais e cofinan-
ciamento.

A implementação da política de assistência 
social nos territórios é afetada por fatores de 
ordem nacional, como a redução, nos últimos 
anos, do financiamento do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) por parte do governo 
federal nos últimos anos. Como também por 
fatores regionais, relacionados ao chamado 
“Fator Amazônico”, que indica a diversidade 
sociocultural e de biodiversidade dentro de 
um mesmo território, além dos altos custos 

com logística, infraestrutura e recursos huma-
nos na oferta de serviços públicos1.

Os territórios apresentam uma deman-
da por benefícios e serviços maior do que a 
capacidade de atendimento dos governos 
locais. Por um lado, os municípios contam 
com  números insuficientes de funcionários 
e veículos terrestres e fluviais para capilari-
zar a oferta da sede das cidades para as co-
munidades rurais. Por outro, a oferta dos 
serviços socioassistenciais de maior comple-
xidade está concentrada em Manaus.

A política de assistência atende qualquer 
indivíduo em vulnerabilidade e/ou risco, 
mas mulheres, crianças, adolescentes e 
jovens são os grupos mais vulneráveis. Os 
municípios possuem dificuldade de con-
solidar uma rede de proteção à mulher. 
As crianças, os adolescentes e os jovens so-
frem com violência intrafamiliar e abuso 
sexual, além da incidência de violação de 
direitos pelo uso de drogas. 

A consolidação da cooperação entre esta-
do e municípios e o avanço da intersetoriali-
dade das ações da política de assistência com 
outras áreas são os principais caminhos para 
superar todos os desafios.

1  CARNEIRO et al (2020)

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Política para 
mulheres

Projeto de 
orientação sobre 

gravidez na 
adolescência

 Projetos de 
acolhimento de 

usuários em situação 
de drogadição e 

alcoolismo

Proteção das 
crianças e 

adolescentes
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Banco de areia de
problemas mapeados

Concentração dos serviços de assistência de 
média/alta complexidade em Manaus

Alta demanda por benefícios  
eventuais nos municípios

 Concentração dos serviços de 
assistência municipal  nas áreas 

urbanas dos municípios

 Número expressivo de  
crianças, adolescentes e jovens 

usuárias de drogas

 Desafio de deslocamento das 
equipes volantes pela ausência ou 
limitação dos transportes fluviais

Insuficiência do 
cofinanciamento federal e 

estadual para os municípios

Baixa articulação 
Intermunicipal

Baixa coordenação entre  
estado e municípios

Número reduzido e alta rotatividade de 
profissionais no estado e nos municípios

Necessidade de avançar  
na formação dos profissionais

Baixa infraestrutura de comunicação  
e locomoção no interior do Amazonas

Invisibilização da violência contra 
mulher e da violência relacionada 

a conflitos fundiários

Processo de institucionalização 
recente do SUAS no Amazonas

Transformação 
esperada

 Capilarização 
da oferta 

dos serviços 
socioassistenciais 

para as áreas 
rurais dos 
municípios 

Implementação de 
instrumentos de 

coordenação federativa 
entre governo 

estadual e municípios 
e de cooperação 
intermunicipal 

Descentralização 
da oferta 

dos serviços 
socioassistenciais 

de média 
complexidade 

para o interior do 
Amazonas

Mulheres, crianças, 
adultos e idosos 
em situação de 
risco à violação 
de seus direitos 

com atendimento 
apropriado, constante 

e de qualidade

Estruturantes

Aparentes
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OE26 – Fortalecer a coordenação  
estadual na política  
de assistência social

Os governos estaduais possuem o papel 
de apoiar os municípios na implementação 
dos serviços e no cofinanciamento da polí-
tica de assistência social. Uma das ações já 
implementada pelo Governo Estadual do 
Amazonas, com potencial de ser fortalecida, 
é a formação dos gestores municipais pelo 
Programa Capacitasuas2. 

O Programa ainda enfrenta desafios para 
alcançar todos os territórios municipais 
com constância. A equipe da Secretaria de 
Estado de Assistência Social (Seas) demanda 

2 SEAS (2019)

a expansão do número de funcionários para 
suprir as necessárias articulações junto aos 
municípios nesta e em outras ações. 

Outras duas ações são estruturantes para 
fortalecer a coordenação estadual. A primeira 
é o incentivo à atuação das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) na complementação 
dos serviços do Estado pelos municípios. Atu-
almente essas instituições estão concentradas 
em Manaus3. 

A segunda é o apoio a estratégias de diag-
nóstico e planejamento municipal, como a 
criação de diagnósticos socioterritoriais e Pla-
nos Municipais de Assistência Social, para o 
certeiro planejamento das ações e estratégias.

3 SEAS (2019)

Ações propostas      

26.1.1 Reavaliar as cidades polos de oferta

26.1.2 Planejar novas formas de oferta, a partir do mapeamento das estruturas de 

acesso e conectividade dos municípios

26.1.3 Estabelecer parceria com Secretaria de Estado de Educação e Desporto 

(Seduc) e Universidade Estadual do Amazonas (UEA) para Educação à distância 

(EAD)

26.1.4 Envolver os municípios no planejamento na Comissão Intergestores Bipar-

tite (CIB).

26.1.5 Capacitar os municípios na implantação do Departamento de Vigilância 

Socioterritorial e na elaboração de diagnósticos socioterritoriais

26.1.6 Apoiar os municípios na formação de consórcios públicos

26.2.1 Realizar diagnóstico do número e perfis das OSCs no Estado

26.2.2 Capacitar os municípios para multiplicação da formação das OSCs

26.2.3 Envolver as OSCs nas formações do Capacitasuas

26.3.1 Fomentar a discussão dos possíveis impactos da repavimentação da BR-

319 nos municípios sob influência da rodovia

26.3.2 Apoiar a elaboração de diagnósticos socioterritoriais municipais

26.4.1 Garantir a discussão nas conferências municipais, estaduais e nacional

26.4.2 Garantir a discussão na Comissão Intergestores Tripartite (CIT)

26.4.3 Realizar parceria com universidades para produção de conhecimento sobre 

os custos e impactos da política de assistência social na Amazônia

26.1  Fortalecer a  

implementação do 

Capacitasuas

26.2 Incentivar a  

atuação das OSCs  

na complementação 

dos serviços pelos es-

tados e municípios

26.3 Apoiar os municí-

pios na construção dos 

Planos Municipais de 

Assistência Social

26.4 Fomentar, com os 

municípios e outros 

Estados da Amazônia, 

a discussão do Fator 

Amazônia no plano 

nacional

Políticas Públicas
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Ações localizadas:

•  Realizar audiência pública nos territórios 
da BR-319, com a participação interseto-
rial das secretarias do governo estadual, 
a exemplo da audiência realizada no Dis-
trito de Realidade.

•  Implementar os projetos da Seas nos ter-
ritórios voltados à dignidade menstrual, 

combate ao machismo nas escolas e 
Projeto Água Boa.

•  Implementar proposta de benefício es-
tadual de transferência direta de renda 
para pessoas em pobreza e extrema po-
breza, pessoas com deficiência e mulhe-
res chefes de família (em curso).

26.7.1 Realizar parceria entre Associação Amazonense de Municí-

pios (AAM) e Seas para formar gestores estaduais sobre coopera-

ção intergovernamental via consórcio público

26.7.2 Apoiar os municípios em estudos sobre viabilidade de con-

sórcios públicos municipais

26.8.1 Articular parceria entre Seas e Secretaria de Estado de Jus-

tiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc)

26.8.2 Fomentar formações sobre a temática de gênero para os go-

vernos municipais

26.8.3 Fomentar o levantamento de informações sobre violência de 

gênero nos territórios municipais

26.5 Realizar concurso 

para a Secretaria Es-

tadual de Assistência 

Social (Seas)

26.6 Assegurar o cofi-

nanciamento estadual 

para os municípios 

26.7 Apoiar os municí-

pios no estudo da via-

bilidade de consórcios 

públicos da oferta de 

serviços de assistência 

de maior complexidade

26.8 Fortalecer a dis-

cussão da temática de 

gênero da Seas

Políticas Públicas

O IMPACTO DA REPAVIMENTAÇÃO DA 
BR-319 NA PERCEPÇÃO DE GESTORES 
LOCAIS4

No contexto de repavimentação da BR-
319, por um lado, os gestores locais entre-
vistados consideram que, se facilitado o 
acesso a outras políticas públicas, como 
educação e saúde, pode haver também uma 
redução das vulnerabilidades locais. Por ou-
tro, eles apontam que a operação da obra e 
o funcionamento da estrada podem aumen-
tar os casos de vulnerabilidade de crianças, 
adolescentes e mulheres nos territórios. E 

4 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE ENTREVISTAS COM REP-
RESENTANTES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DOS TERRITÓRIOS E DO ESTUDO DE IMPACTOS AMBIEN-
TAIS (EIA/RIMA) DA BR-319

consequentemente, elevará a pressão de 
demandas sobre as capacidades públicas 
voltadas às políticas sociais. Também pode 
ocorrer perda de vínculo de pessoas com 
seus locais de origem, caso haja desloca-
mentos forçados. Como alternativa, os ges-
tores consideram que é preciso se construir 
um pacto intergovernamental para os terri-
tórios da BR-319. Seria preciso, sobretudo, 
ampliar a intersetorialidade nas ações das 
políticas sociais nas comunidades rurais. 
O próprio Estudo de Impactos Ambientais 
(EIA/Rima) da BR-319 apresenta o aumen-
to da imigração como um possível impacto 
da repavimentação da rodovia e, com isso, o 
aumento da pressão sobre as capacidades 
públicas instaladas, sobretudo assistência 
social, educação e saúde.



309

Ações propostas      

27.1.1 Definir salário compatível com as condições de trabalho

27.1.2 Criar carreira para profissionais de assistência

27.2.1 Definir um núcleo de discussão permanente entre as pastas

27.2.2 Construir cronograma compartilhado de visitas às comunidades rurais

27.2.3 Otimizar o uso de carros, lanchas, Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluviais e 

Flutuantes para deslocamento de trabalhadores de diferentes pastas

27.2.4 Elaborar projeto intersetorial de diminuição de situação de drogadição nos 

territórios, envolvendo pastas de assistência, saúde, educação, produção, infraes-

trutura e instituições de segurança pública.

27.2.5 Desenvolver projetos sobre gravidez da adolescência

27.3.1 Implantar Departamento de Vigilância Socioterritorial 

27.3.2 Engajar associações comunitárias

27.3.3 Envolver as secretarias municipais

27.3.4 Fomentar a discussão da temática de gênero

27.4.1 Discutir os possíveis impactos da repavimentação da BR-319 nos planos 

municipais de assistência social

27.4.2 Fomentar a discussão sobre migração, violência contra crianças e mulheres, 

aumento da demanda de benefícios eventuais e outras pressões sobre a capaci-

dade pública

27.4.3 Envolver a participação de outras Secretarias

27.4.4 Realizar Conferências capilarizadas para as áreas rurais

27.4.5 Envolver OSCs que atuem no município

27.5.1 Regulamentar conselho das mulheres nos territórios

27.5.2 Incentivar a construção de rede das instituições e movimentos de proteção 

dos direitos das mulheres

27.5.3 Implantar abrigo da mulher 

27.6.1 Estabelecer parceria entre Secretarias Municipais de Assistência, Seas e 

Associação Amazonense de Municípios (AAM) para construção de estudo sobre 

viabilidade de consórcio público

27.1 Realizar concurso 

para as Secretarias 

Municipais de Assis-

tência Social

27.2 Fortalecer a in-

tersetorialidade das 

ações das políticas de 

assistência, educação 

e saúde nos municípios

27.3 Realizar diagnós-

ticos socioterritoriais 

nos municípios 

27.4 Construir Planos 

Municipais de Assis-

tência Social

27.5 Fortalecer  

o atendimento das 

mulheres em risco e/ou 

violação de direitos

27.6 Avaliar a viabili-

dade da formação de 

consórcios públicos 

intermunicipais para 

oferta de serviços de 

maior complexidade

Políticas Públicas

OE27 -Fortalecer a oferta dos serviços 
de assistência social nos municípios

Nos territórios, os benefícios eventuais, 
ligados ao nascimento, à morte e à insegu-
rança alimentar, assim como os serviços  
socioassistenciais disponíveis por meio dos 
Cras e Creas estão atrelados normalmente às 
esferas municipais. Os governos dos muni-
cípios também alimentam o Cadastro Único 
(CadÚnico) do governo federal, base de dados 
usada para definir os beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família (PBF) e do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). 

Dentro desse cenário, no caso específico 
dos municípios estudados, é importante con-
textualizar que Careiro e Humaitá são passa-
gens para migrantes, processo que tende se 
acentuar com a repavimentação da BR-319, 
causando ainda mais pressão sobre os servi-
ços públicos municipais. Diante das dificul-
dades e oportunidades específicas de cada re-
gião, aumentar as conexões entre as áreas de 
assistência social com as pastas de educação e 
saúde é especialmente importante.  
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Ações propostas      

27.7.1 Realizar busca ativa do trabalho infantil nos municípios

27.7.8 Fortalecer a intersetorialidade do Grupo Gestor do Aepeti, através da rede 

entre educação, assistência, saúde e conselho tutelar 

27.8.1 Implantar e/ou fortalecer Conselho Municipal do Idoso com participação de co-

munitários rurais

27.8.2 Garantir o direito do idosos  requerer o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), a partir dos 65 anos de idade, desde que não possua meios para prover sua 

própria subsistência ou de tê-la provida pela família

27.8.3 Estabelecer ações intersetoriais entre a Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Secretaria Municipal de Saúde para ações voltadas ao idoso, incluindo ser-

viços de atendimento domiciliar

27.8.4 Criação de um Centro Dia em cada município

27.9.1 Identificar OSCs que atuem nos município

27.9.2 Buscar capacitação para as OSCs a partir da  Seas

27.9.3 Incentivar participação nos editais abertos pela Seas

27.7 Fortalecer a 

implementação das 

Ações Estratégicas do 

Programa de Erradica-

ção do Trabalho Infantil 

(Aepeti)

27.8 Garantir proteção 

de idosos em situação 

de vulnerabilidade ou 

violação de direitos 

por ação ou omissão 

da sociedade, família e 

Estado, como determi-

na o Estatuto do Idoso 

27.9 Estabelecer par-

ceria com OSCs que 

possam complementar 

a oferta dos serviços 

de Assistência Social 

27.10 Captar recursos 

financeiros para aqui-

sição de transportes 

fluviais para equipes 

volantes

Políticas Públicas

A COORDENADORIA DA MULHER  
NO MUNICÍPIO DE CAREIRO5

Careiro possui uma Coordenadoria da 
Mulher vinculada ao Gabinete da Prefeitura, 
que é responsável pela execução de ações 
e políticas públicas voltados às mulheres 
no município. Esta iniciativa pode inspirar a 
criação de departamento com o mesmo es-
copo em outros territórios. Embora a Coor-
denadoria não esteja diretamente vinculada 

4. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE ENTREVISTAS COM REP-
RESENTANTES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DOS TERRITÓRIOS E DO ESTUDO DE IMPACTOS AMBIEN-
TAIS (EIA/RIMA) DA BR-319
5 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE ENTREVISTAS COM REPRE-
SENTANTES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
CAREIRO E REPRESENTANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS

à Secretaria de Assistência Social, ela é uma 
instituição importante para mobilizar a cons-
trução de uma rede de atenção, proteção e 
acompanhamento da mulher em situação de 
vulnerabilidade e risco no território, junto ao 
Cras, Creas, Casa da Cidadania, Delegacia e 
movimentos sociais, como o Divas da Flores-
ta, bastante atuante na escuta e orientação 
de mulheres no município. A Coordenadoria 
poderia expandir sua atuação através da 
regulamentação do Conselho Municipal de 
Mulheres, realização de Conferências Muni-
cipal da Mulher, formação de lideranças mu-
lheres das comunidades rurais e mobilização 
da discussão da desigualdade de gênero em 
outras secretarias municipais, como a Secre-
taria de Assistência Social, de Educação, de 
Saúde e de Produção.
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Ações localizadas

•  Regulamentar os conselhos municipais 
de Criança e Adolescente, de Idosos, da 
Coordenadoria da Mulher de Careiro (em 
curso) e Conselho da Mulher em Careiro.

•  Reativar a casa abrigo de crianças e 
adolescentes do Careiro.

•  Implantar Casa de Acolhimento de 
Criança e Adolescente em Manicoré.

•  Implantar Casa da Mulher e Casa do 
Idoso em Humaitá (em planejamento no 
PPA Municipal)

•  Garantir visitas mais recorrentes da 
equipe volante da Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Humaitá ao Dis-
trito de Realidade.

•  Realizar pacto colaborativo entre as 
Prefeituras de Careiro e Manicoré para 
atendimento das comunidades do ter-
ritório Igapó-Açu (São Sebastião do  
Igapó-Açu, Tupana, Antônio da Farinha, 
Rio Novo e Jacaretinga).

•  Consolidar a estratégia Família Acolhe-
dora nos territórios.

•  Fortalecer a Coordenadoria da Mulher 
no Careiro como uma organização que 
compõe a rede de proteção à mulher no 
município.

•  Estudar a viabilidade de um consórcio 
público na região norte da BR-319, en-
volvendo Careiro Castanho, Careiro da 
Várzea, Altazes e Manaquiri, para ofer-
ta de serviços de média complexidade.
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OE28 -Fortalecer a participação e or-
ganização social na política de assis-
tência

O diálogo entre a sociedade e o poder pú-
blico, nos processos decisórios e no contro-
le social da política de assistência social, é 
fundamental para seu bom funcionamento, 
especialmente, através dos Conselhos Muni-
cipais de Assistência Social, Conselho Muni-
cipal de Criança e Adolescente, Conselho da 

Mulher, entre outros espaços que podem ser 
criados na estrutura da política. 

No entanto, os territórios enfrentam de-
safios para efetivar a participação social via 
conselhos, que inclui a carência de funcioná-
rios para se dedicar à atividade nas prefeitu-
ras e as dificuldades de promover ações des-
centralizadas para área rural e de garantir a 
paridade da representação entre governo e 
sociedade civil.

Ações propostas      

28.1.1 Mobilizar lideranças das associações comunitárias.

28.2.1 Aproveitar o espaço de discussão das escolas

28.2.2 Utilizar rádios comunitárias e conectividade digital, quando possí-

vel, como canais de diálogo

28.2.3 Formar os comunitários sobre o funcionamento e importância dos 

conselhos

28.2.4 Fomentar a participação de representantes das comunidades rurais 

no Conselho

28.2.5 Fomentar a participação de jovens e mulheres

28.2.6 Garantir a paridade entre representantes do poder público e da so-

ciedade civil

28.3.1 Participar das conferências municipais de assistência social

28.3.2 Fortalecer engajamento nos movimentos sociais e conselhos mu-

nicipais

28.1 Estabelecer estratégias 

de comunicação que esclare-

çam a relevância da política 

de assistência

 

28.2 Fortalecer os Conselhos 

Municipais de Assistência 

Social

28.3 Participar dos espaços de 

discussão sobre a política de 

assistência social

28.4 Participar dos editais mu-

nicipais da estratégia Família 

Acolhedora de crianças e 

adolescentes em situação de 

risco

28.5 Apoiar no Fortalecimen-

to da intersetorialidade das 

ações das políticas de assis-

tência, educação e saúde

28.6 Apoiar no Fortalecimen-

to da intersetorialidade das 

ações das políticas de assis-

tência, educação e saúde

Políticas Públicas

Sociedade Civil
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Ações localizadas

•   Fortalecer e abrir turmas de Promotoras 
Legais Populares (PLP) nos territórios.

•  Consolidar a estratégia de articulado-
res da assistência social nas comuni-
dades rurais de Manicoré (em planeja-
mento pela Secretaria de Assistência 
Social de Manicoré).

•  Fortalecer os movimentos Divas da Flo-
resta e Mulheres da Rede Transdisciplinar 
da Amazônia (RETA) entre as mulheres 
das comunidades de Igapó-Açu, estrei-
tando os laços com os equipamentos e a 
Secretaria de Assistência Social.

•  Fortalecer pequenos movimentos de 
mulheres que já existem em Manicoré, 
como o Biojatu, e promover o engaja-
mento de um movimento mais amplo.

•  Expandir o Clube de Mães, localizado 
na sede de Humaitá, para o Distrito de 
Realidade

•  Fortalecer a atuação do Centro Juvenil 
em Manicoré na oferta de ensino profis-
sional para jovens em situação de vulne-
rabilidade social.

ESTRATÉGIA DE ARTICULADORES DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDA-
DES RURAIS DE MANICORÉ6  

Um dos desafios das Secretarias Municipais 
de Assistência Social é estabelecer o diálogo 
mais próximo com os moradores das comu-
nidades rurais dos territórios. As Secretarias 
enfrentam desafios em relação à disponibili-
dade de equipe, de veículo e de recursos para 
deslocamento. Atualmente, a  Secretaria de 
Manicoré está planejando uma estratégia que 
pode inspirar outros territórios, que é a defini-
ção de articuladores da assistência social nas 
comunidades. Os articuladores são pessoas 
das comunidades que podem comunicar as 
demandas por benefícios e serviços socioas-

6 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE ENTREVISTAS COM REP-
RESENTANTES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE MANICORÉ

sistenciais à Secretaria. O contato inicial para 
definição do articulador é realizado com a li-
derança da comunidade, através dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS). A própria lide-
rança e/ou ACS podem assumir o papel de ar-
ticulador, mas também pode ser um professor 
ou qualquer outro morador. A figura do articu-
lador pode auxiliar no avanço da intersetoriali-
dade das ações entre as áreas de assistência, 
saúde e educação e na elaboração do Diag-
nóstico Socioterritorial de Assistência social do 
município. A Secretaria de Manicoré está es-
tudando a possibilidade de disponibilizar uma 
bolsa para comunitários que assumam o pa-
pel de articulador. É importante destacar que é 
preciso ter cuidados na relação do articulador 
com as situações de vulnerabilidade e risco 
nos territórios, pensando que os equipamentos 
de assistência social e a própria Secretaria são 
os responsáveis pela oferta da política.
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CENTRO JUVENIL  
SALESIANO7

O Centro Juvenil Salesia-
no de Manicoré é um exemplo 
de uma experiência que mos-
tra a relevância das OSCs na 
implementação dos serviços 
socioassistenciais por meio 
de contratos de parceria com 
os municípios. O Centro exis-
te há 16 anos e atua na oferta 
de cursos profissionalizantes 
para adolescentes e jovens, 
entre 12 e 18 anos, em situa-
ção de vulnerabilidade social 
do município. Desde sua cria-
ção, a OSC conta com parce-
ria com a Prefeitura Municipal 
de Manicoré, por vezes, de 
maneira mais institucionali-
zada e, por vezes, menos ins-
titucionalizada, dependendo 
das alterações na gestão do 
governo municipal. As regras 
de transferência dos recur-
sos e de transparência das 
despesas poderiam ficar mais 
claramente estabelecidas. 
Atualmente, o Centro possui 
um convênio com a Prefeitu-
ra, além de dispor de um pe-
dagogo do quadro do governo 
municipal e do pagamento da 
energia elétrica consumida 
no local. Outra fonte de ren-
dimento é o convênio com o 
Fundo de Promoção Social e 
Erradicação da Pobreza (FPS) 
do Governo do Estado do 
Amazonas. Também já foi es-
tabelecido um convênio com a 
Seas, através de edital dispo-
nibilizado para OSCs que atu-
am no Estado, mas não está 
mais vigente. O Centro Juvenil 
Salesiano tem um papel fun-
damental no atendimento de 
adolescentes e jovens vítimas 
de violência e em situação de 
drogadição de Manicoré.

7 INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE ENTRE-
VISTAS COM REPRESENTANTES DO CEN-
TRO JUVENIL SALESIANO DE MANICORÉ
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MECANISMOS 
DE SEGURANÇA 
PÚBLICA PARA 
PRESERVAÇÃO 
DA VIDA E DO 
MEIO AMBIENTE

8
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

A segurança pública foi definida na Consti-
tuição Federal de 1988 (CF de 1988) como um 
dever do Estado e um direito da sociedade. 
Portanto, pode ser considerada uma política 
social, a exemplo da saúde e educação. Desse 
modo, o objetivo da ação estatal deve ser pro-
piciar ambientes onde as pessoas se sintam se-
guras. Para isso, cinco dimensões perpassam o 
tema: controle do crime, da violência, aprimo-
ramento das agências de segurança pública, 
justiça criminal e prevenção1.

Nas últimas décadas, o tema ganhou des-
taque na lista de prioridade dos brasileiros2 
porque o cenário da violência se agravou 
profundamente no país. A taxa de mortes 
violentas atingiu seu ápice em 2017, quando 
chegou a 31,6 a cada 100 mil habitantes3. No 
Amazonas, houve um salto de 52,1% na taxa 
de mortes violentas por 100 mil habitantes 
entre 2008 e 2018, quando o estado atingiu 
37,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. 

Diversos fatores explicam esse quadro, 
dentre eles a explosão de conflitos entre fac-
ções criminosas oriundas do Sudeste e grupos 
locais4, na disputa por rotas de distribuição de 

1 PERES ET. AL (2014)
2 FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA; INSTITUTO SOU DA PAZ (2018)
3 FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA (2021)
4 IPEA (2020)

drogas e a interiorização dessas facções para 
comunidades rurais do estado. Além disso, di-
ferentes atividades ilegais, como o narcotráfi-
co, desmatamento, grilagem de terra e garim-
po se tornaram mais frequentes e passaram a 
ser praticadas pelos mesmos grupos5. 

Na contramão desses dilemas, a segurança 
pública enfrenta desafios de coordenação na-
cional na gestão e integração da política, além 
de dificuldades para articulação das ações das 
polícias estaduais – Polícia Militar (PM) e Polí-
cia Civil (PC) - e federais – Polícia Federal (PF) 
e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Essa desco-
ordenação contribui para a não resolução dos 
problemas de segurança na região e aumenta a 
sensação de insegurança na população.

Existem outras questões estruturais que me-
recem atenção do poder público e das organiza-
ções da sociedade civil (OSC), persistentes até os 
dias atuais, como as múltiplas formas de violên-
cia contra mulheres, crianças e adolescentes. 

Os caminhos propostos podem contribuir 
para diminuição da violência e o aumento da 
sensação de segurança no Amazonas, mais 
precisamente nos territórios-alvo do projeto. 

5  FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA (2020)
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 Problemas mapeados

Invisibilidade da violência contra a 
mulher, especialmente as mais jovens

Crescimento da taxa de homicídio 
entre homens jovens no Amazonas

Aumento dos conflitos por terra e recursos 
naturais com a abertura da BR-319

Inexistência de postos 
policiais em diversas 

comunidades

Dificuldade do acesso de 
policiais a comunidades isoladas

Chegada de grupos e organizações 
criminosas no Amazonas

Quadro reduzido  
de policiais 

militares  
no estado

Falta de policiamento nos ramais e 
comunidades locais

Aumento no consumo de álcool 
e drogas nas comunidades

Desarticulação de ações da 
polícia federal, polícia rodoviária 

federal e polícias estaduais

Responsabilização dos 
municípios  

e comunidades no 
financiamento  

de ações de policiamento

Fragilidade no sistema 
de informações de 

segurança pública do 
Amazonas

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Construção de um 
posto policial nas 

comunidades

Combate 
à grilagem 
de terras e 

mineradores

Construção de 
estratégias de 

segurança para 
proteger as 

comunidades frente 
ao asfaltamento dos 

ramais

Desenvolvimento 
de projetos sobre 

alcoolismo, drogas 
e gravidez na 
adolescência

Preservação da 
tranquilidade 
no território e 
liberdade de 

andar sem medo

Estruturantes

Aparentes
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OE29 - Aprimorar a estrutura de 
gestão do setor de segurança pública 
no Amazonas

A Secretaria de Segurança Pública do 
Amazonas (SSP-AM) é responsável pela co-
ordenação de todas as atividades do sistema 
de segurança pública do estado,  composto 
por diversos órgãos : PM, PC, Departamen-
to Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de 
Bombeiros, Corregedoria-Geral, Secretaria- 
Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) e 
Instituto Integrado de Ensino e Segurança 
Pública (Iesp). De acordo com o IBGE, a SSP- 
AM também possui um Conselho e um Fun-
do Estadual de Segurança Pública. Contudo, 
não foram encontradas informações sobre 
estes espaços.

Na SSP-AM, não há metodologia única 
para alimentação do Sistema Integrado de 
Segurança Pública (Sisp), onde se registram 
as ocorrências criminais. O que indica uma 
provável subnotificação das informações 
criminais que também  não são disponibi-
lizadas em formato editável. Consequente-
mente, o Anuário de 2020 do Fórum de Se-
gurança Pública classifica o Amazonas entre 
os estados em que não é possível avaliar, de 
forma  fidedigna, os indicadores criminais.

A seguir  serão apresentadas ações para de-
finição de metodologia única no registro das 
ocorrências criminais, aprimoramento do 
sistema de informação da gestão e promoção 
de maior transparência e participação social 
na SSP-AM. 

Transformação 
esperada

Áreas urbanas 
e rurais sem 

conflitos 
violentos 

Espaços públicos 
ocupados pela 
população em 
sensação de 
insegurança

Mulheres, 
crianças e 
jovens com 
garantia de 

uma vida 
segura

Segurança e 
tranquilidade 
para viver em 
comunidade



320

Ações localizadas

•  Formar PMs alocados no Batalhão da 
PM de Humaitá para preencher cor-
retamente o sistema de informação 
as ocorrências criminais do sul do 
Amazonas.

• Realizar parcerias com escolas, postos 
de saúde, OSCs e associações comunitárias 
para garantir acesso à internet a policiais 
designados para comunidades remotas de 
Igapó-Açu, Careiro e Manicoré.

Ações propostas      

29.1.1 Definir sistema informacional único para registro de todas as ocorrências 

criminais 

29.1.2 Realizar formações dos PMs e PCs para registrar corretamente as ocor-

rências 

29.1.3 Realizar parceria com unidades de ensino e de saúde para utilizar a internet 

desses equipamentos em comunidades remotas 

29.1.4 Registrar e divulgar informações sobre as principais demandas feitas aos canais 

de emergência dos  municípios

29.1.5 Realizar levantamento semestral das principais demandas e tipos de ocor-

rência atendidas em cada município 

29.1.6 Divulgar mensalmente, e em formato editável, os registros criminais 

29.1.7 Consolidar o funcionamento de um setor de estatísticas criminais integrado 

entre os órgãos da SSP-AM

29.1.8 Formar funcionários civis para atuar na produção e sistematização de informa-

ções e estatísticas criminais

29.2.1 Informatizar as estratégias de despacho das viaturas da PM para as diver-

sas regiões do estado

29.2.2 Criar sistema de monitoramento e aquisição de materiais de administração e 

manutenção da SSP-AM

29.2.3 Formar servidores da SSP-AM para alimentar e atualizar o sistema admi-

nistrativo 

29.2.4 Abastecer, periodicamente, os Batalhões da PM e Delegacias do interior do esta-

do com materiais de manutenção e administração

29.3.1 Estruturar o portal da SSP-AM de modo a dar transparência para as ações 

realizadas pela pasta 

29.3.2 Institucionalizar o funcionamento do Conselho Estadual de Segurança Pública, 

com participação paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil 

e periodicidade mensal de reuniões

29.3.3 Realizar, a cada quatro anos, uma Conferência Estadual de Segurança Pú-

blica para definir agendas de médio prazo em conjunto com a sociedade civil

29.3.4 Elaborar o Plano Estadual de Segurança Pública em parceria entre o poder públi-

co e a sociedade civil 

29.3.5 Divulgar o plano estadual de segurança pública e as ações previstas para o 

setor no quadriênio do PPA atual (2020-2023) e nos seguintes

29.3.6 Divulgar os critérios e resultados utilizados para definir o planejamento de efetivo 

policial por região do estado

29.1 Definir metodolo-

gia única de registro 

das ocorrências poli-

ciais em todo o estado

29.2 Utilizar sistemas 

informatizados para 

organizar as ações 

SSP-AM

29.3 Promover maior 

transparência e par-

ticipação social na 

política estadual de 

segurança pública

Políticas Públicas
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PACTO PELA VIDA –
GOVERNO ESTADUAL  
DE PERNAMBUCO6

Inspiração para aprimoramento da 
gestão da política de segurança públi-
ca pode ser encontrada no Pacto pela 
Vida, primeiro Plano Estadual de Segu-
rança Pública de Pernambuco, lança-
do em 2007. O plano foi elaborado de 
maneira conjunta entre atores do poder 
público e diversos setores da sociedade 
civil, com o objetivo de reduzir as taxas 
de criminalidade do Estado.

O plano contém sete eixos estruturan-
tes: a repressão qualificada da violência e 
redução da impunidade; a modernização 
de processos administrativos; definição 
de rotinas relacionadas à capacidade 
operacional dos órgãos de segurança; 
consolidação de sistemas integrados de 

6 BRASIL (2014)

registro de informações e transparência 
dos dados; a formação e capacitação de 
novos agentes; prevenção do crime; e ges-
tão democrática, com incremento da par-
ticipação e do controle social7. 

As ações decorrentes do plano volta-
ram-se a estratégias para incentivar a re-
dução do consumo de drogas, patrulha e 
rondas em bairros, oficinas para juventude, 
ações de acolhimento à população em si-
tuação de rua e ampliação de direitos para 
grupos vulneráveis. 

Entre 2007 e 2014 houve uma redu-
ção no número de crimes no Estado, 
apontando o êxito da iniciativa. Entre-
tanto, algumas análises criticam o en-
volvimento da sociedade civil apenas na 
elaboração do pacto, mas não no moni-
toramento e na avaliação.

7 ANTUNES (2019)

OE30 - Garantir policiamento nas áreas 
urbanas e comunidades rurais dos 
municípios impactados pela BR-319

O Amazonas tem sofrido com uma dimi-
nuição do efetivo policial, em razão da apo-
sentadoria de agentes e da não realização de 
novos concursos públicos há quase 11 anos. 
Como resultado, a distribuição de policiais 
pelo interior do estado é insuficiente para 
cobrir todo o território e tem sido sentida 
pela população. Essa defasagem foi tema 
de uma ação civil do Ministério Público do 
Amazonas, que orientou o governo estadual a 
aumentar o efetivo de PMs8. A resposta da SS-
P-AM foi anunciar a abertura de 1.350 vagas 
para a PM e outras 1.150 para serem distribuí-

8 D24 AMAZONAS (2021)

das entre os demais órgãos do sistema9.

Além da falta de agentes, há escassez de re-
cursos para realizar a manutenção dos bata-
lhões da PM no interior do estado e para ga-
rantir a logística de transporte, alimentação e 
hospedagem de policiais deslocados dos seus 
municípios de moradia para realizar o poli-
ciamento em cidades e comunidades distan-
tes. Tal carência obriga as prefeituras muni-
cipais e comunitários a fazerem rateios para 
apoiar a ida de PMs aos  territórios.

Os caminhos propostos buscam aumentar 
o policiamento nas áreas urbanas e rurais do 
Amazonas, melhorar a infraestrutura para 
trabalho dos agentes de segurança e definir 
novos padrões de desempenho dos policiais. 

9 NASCIMENTO (2021)
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Ações propostas      

30.1.1 Realizar concurso público regionalizado para ingresso na PM

30.1.2 Anunciar, em edital de contratação, a quantidade de vagas para atuação nos 

municípios do interior do estado e em comunidades rurais

30.1.3 Aumentar a quantidade de efetivo policial destinado aos municípios do sul 

do Amazonas

30.1.4 Capacitar os novos PMs para atuarem em comunidades rurais do estado 

30.1.5 Financiar as despesas com alimentação e transporte dos policiais quando 

encaminhados para distritos e comunidades rurais 

30.1.6 Oficializar parcerias entre PM e associações comunitárias para realizar a logísti-

ca de transporte, alimentação e hospedagem dos policiais

30.1.7 Criar sistema de bonificação para PMs que atuam em comunidades rurais

30.1.8 Orientar policiais alocados em comunidades distantes ou remotas para não rea-

lizar práticas ilegais de desmatamento e caça nos territórios

30.1.9 Incorporar 65 policiais e adquirir 17 viaturas e outros equipamentos para a 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

30.1.10 Definir as atribuições dos policiais durante operações nas áreas urbanas dos 

municípios 

30.1.11 Realizar esforço de articulação entre PM e PRF no interior do estado

30.2.1 Criar bases comunitárias da PM nos distritos mais distantes das sedes mu-

nicipais 

30.2.2 Estruturar estratégias de logística e transporte para atendimento a emer-

gências em comunidades rurais 

30.2.3 Realizar ações de manutenção e melhoria dos Batalhões da PM nas sedes mu-

nicipais

30.2.4 Adquirir equipamentos (veículos, computadores e rádios) para a PC nos 

municípios ao longo da BR-319

30.3.1 Formar os novos policiais e policiais da ativa para atuarem orientados à proteção 

da vida e ao esclarecimento de homicídios 

30.3.2 Definir bonificação para cumprimento de metas de redução de mortes vio-

lentas 

30.3.3 Definir bonificação para cumprimento de metas de redução da letalidade policial 

30.3.4 Definir metas de satisfação das vítimas de crimes com o atendimento po-

licial (percentual das pessoas que consideram que a polícia fez um bom trabalho) 

30.3.5 Definir metas de infrações levadas à justiça

30.3.6 Definir metas de redução de homicídios de jovens entre 15 e 29 anos 

30.3.7 Definir metas de redução de casos de violência contra a mulher

30.1 Aumentar o po-

liciamento nas áreas 

urbanas e comunida-

des rurais dos muni-

cípios

30.2 Melhorar a in-

fraestrutura local de 

trabalho dos agentes 

de segurança pública

30.3 Definir novos 

padrões de medição 

de desempenho de 

policiais

Políticas Públicas
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Ações Localizadas

•  Articular com as guardas municipais 
de Careiro, Humaitá e Manicoré quais 
são as áreas e tipos de atuação da PM 
e as possibilidades de atuação das 
Guardas Civis Municipais nos  muni-
cípios

•  Realizar reuniões mensais entre lide-
ranças comunitárias e PMs designa-
dos para atuar no território de Iga-
pó-Açu para tratar da segurança na 
comunidade

•  Realizar reformas de melhoria no Ba-
talhão da Polícia Militar em Hu-
maitá e garantir a destinação de 
materiais de manutenção e de 
escritório 

•  Instalar, no mínimo, três unidades 
operacionais da PRF após a pavimen-
tação, no município de Careiro e nos 
entroncamentos da BR-319 com a 
AM-36410.

•  Criar uma Delegacia da PRF no muni-
cípio de Humaitá11.

•  Lotar pessoal (investigadores e escri-
vães) da PC nos municípios ao longo 
da BR-31912.

10 MPF (2021)
11 MPF (2021)
12 MPF (2021)
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OE31 - Tornar a vida de mulheres e 
jovens mais seguras 

Os diferentes tipos de violência contra 
mulheres cresceram nos últimos anos. Em 
2020, foram registradas pelas secretarias es-
taduais de Segurança Pública 3.913 mulheres 
vítimas de homicídios em todo o país, dentre 
essas 1.350 vítimas comprovadamente de fe-
minicídio. Outros números são alarmantes, 
como 230 mil casos registrados de violên-
cia doméstica, 13 mil ameaças sofridas por 
mulheres e 60 mil estupros. No Amazonas, 
embora também sejam preocupantes, essas 
taxas são mais baixas do que as médias nacio-
nais, o que pode ser ocasionado pela ausên-
cia de registro sistemático das informações. 
Fato é que essas tendências indicam padrões 

de insegurança para a vida de mulheres, 
principalmente no interior do estado, onde 
as principais vítimas de violência atendidas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são meni-
nas entre 10 e 19 anos.

Em trajetória de evolução semelhante en-
contra-se o envolvimento de jovens, princi-
palmente homens, de 15 a 29 anos, em situ-
ações de violência. Nos últimos anos, houve 
aumento das taxas de homicídios entre pes-
soas dessa idade, inclusive em municípios do 
interior, como é o caso de Careiro. 

Diante desse contexto, os caminhos pro-
postos neste objetivo estão voltados a apri-
morar a atuação das instituições de seguran-
ça pública no combate a violências contra 
mulheres e meninas, além de jovens.

Ações propostas      

31.1.1 Formar, sob a liderança da Secretaria Estadual de Mulheres, PMs e PCs para 

melhor atender ocorrências de violência doméstica e violência de gênero contra 

mulheres  

31.1.2 – Criar protocolo dos órgãos de segurança pública para aprimorar o atendimento 

a violências de gênero, de modo articulado com profissionais da saúde e assistência 

social

31.1.3 – Criar rodas de conversas com PMs e PCs em escolas, Centros de Referên-

cia da Assistência Social (Cras) e centros comunitários sobre violência de gênero 

e violência doméstica

31.1.4 - Realizar oficinas lúdicas com mulheres e comunitários para informar sobre dife-

rentes tipos de violência contra a mulher (tais como Ciranda Rural e Jogo do Espelho)

31.1.5 - Criar grupo reflexivo terapêutico para PMs e PCs sobre as múltiplas for-

mas de violência contra a mulher

31.1.6 - Elaborar manuais de atendimento a mulheres, jovens e crianças vítimas de vio-

lência para aprimorar o atendimento realizado por agentes de segurança pública

31.1.7 - Definir a necessidade de que uma PM do gênero feminino participe do 

acolhimento e encaminhamento de ocorrências contra mulheres 

31.2.1 – Encaminhar casos de violência verificados para delegacias, sistema judiciário e 

rede de proteção social a fim de completar o ciclo de atendimento à vítima

31.2.2 - Criar um Núcleo de Atendimento à Mulher em delegacias já existentes do 

interior do Amazonas 

31.2.3 – Expandir o programa Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Amazonas 

para o interior do estado

31.2.4 – Registrar e compartilhar informações de atendimentos a mulheres víti-

mas de violência no estado, garantindo proteção da identidade das vítimas

31.2.5 - Criar aplicativo para disponibilizar aos agentes de segurança pública protoco-

los de atendimento a mulheres vítimas de violência

31.1 Desenvolver 

capacidade e sensi-

bilidade dos agentes 

de segurança pública 

para atender casos 

de violência contra 

mulher

31.2 Aprimorar as 

capacidades institu-

cionais dos órgãos de 

segurança para com-

bater casos de violên-

cia contra a mulher

Políticas Públicas
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Ações propostas      

31.3.1 Incluir a temática da juventude nos processos formativos da PM e PC do 

estado

31.3.2 Incluir nos processos formativos dos agentes de segurança, visitas a escolas, 

equipamentos da assistência social e OSCs que atuam com jovens

31.3.3 Promover parcerias entre assistentes sociais, conselheiros tutelares e poli-

ciais militares para trocarem experiências sobre adolescência e juventude  

31.3.4 Promover visitas de jovens aos Batalhões da PM

31.3.5 Uniformizar os procedimentos de atendimento a ocorrências que envolvam 

jovens, seja como infratores ou vítimas 

31.3.6 Criar procedimentos operacionais de abordagem que respeitem os direitos da 

juventude

31.3.7 Expandir o “Programa Formando Cidadão” da PM do Amazonas para muni-

cípios do interior do estado 

31.3.8 Expandir o “Projeto Prevenção e Segurança nas Escolas” da PM do Amazonas 

para municípios do interior do estado

31.3.9 Promover Oficinas Agente Jovem de explicação a jovens sobre o trabalho 

das polícias em escolas

31.3.10 Promover rodas de conversa entre jovens e policiais em que os jovens sejam os 

protagonistas e falem dos seus gostos e comportamentos

31.3 Aproximar agen-

tes de segurança 

pública e jovens para 

diminuir os confli-

tos entre esses dois 

grupos

Políticas Públicas

Ações localizadas

•  Criar nova Delegacia da Mulher no 
município de Humaitá, para atender 
também o município de Manicoré e 
outras cidades próximas à BR-319

•  Criar um Núcleo de Atendimento à 
Mulher na Delegacia Interativa de Hu-
maitá (enquanto não for criada a De-
legacia da Mulher)

•  Criar um Núcleo de atendimento à 
Mulher na 72ª Delegacia Interativa de 
Auxiliadora (atende o município de 
Manicoré)

•  Criar uma unidade do programa Maria 
da Penha no Batalhão da PM em Hu-
maitá

•  Criar uma unidade do Programa For-
mando Cidadão no Batalhão da PM de 
Humaitá 

•  Criar o Programa Formando Cidadão 
no Batalhão de PM de Humaitá 

•  Criar unidades do Projeto Segurança 
nas Escolas nos municípios de Careiro, 
Humaitá e Manicoré

CIRANDA RURAL E JOGO DO 
 NÚCLEOS DE ATENDIMENTO 
 À MULHER (NUAMS)

Os Núcleos de Atendimento à Mulher (Nu-
ams) têm como função prestar atendimento 
a vítimas de violência doméstica e familiar 
em delegacias em que a área de atribuição 
não esteja sob responsabilidade de  uma 

Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). 
Nas localidades onde não há uma Deam, é 
possível que a delegacia comum disponha 
de atendimento especializado. Cada Nuam 
é estruturado com uma sala reservada para 
atendimento e, pelo menos, uma profissional 
especificamente qualificada.
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 ESPELHO COM A RONDA MARIA  
DA PENHA13

A Ciranda Rural e o Jogo do Espelho são 
ações criadas pela Ronda Maria da Penha da 
Polícia Militar do estado da Bahia, que tem 
como objetivo apresentar a mulheres de co-
munidades urbanas e rurais, diferentes tipos 
de violência previstos na Lei Maria da Penha e 
esclarecer o significado da Medida Protetiva 
de Urgência. Inicialmente, a medida foi criada 
para atender a mulheres policiais e esposas 
de policiais que sofriam violência doméstica. 
Posteriormente, seu atendimento foi expan-
dido para todas as mulheres do estado. 

O Jogo do Espelho é um jogo de tabuleiro 
construído com metodologia lúdica e peda-
gógica para apresentar às mulheres de co-
munidades urbanas os diferentes tipos de 
violência contra mulher e as situações coti-
dianas que os enquadram. 

13  SANTOS (2018)

A Ciranda Rural é uma atividade direcio-
nada a comunidades rurais, que possui três 
rodas de conversa simultâneas: uma com 
mulheres da comunidade, para aplicar uma 
versão semelhante do Jogo do Espelho; uma 
com homens, em que é feita uma sensibiliza-
ção sobre violência contra mulher em formato 
de debate; e uma com crianças, em que uma 
educadora desenvolve atividades de recre-
ação. O Jogo do Espelho dentro da Ciranda 
Rural é adaptado para um contexto em que 
parte das mulheres não são alfabetizadas. 

As dinâmicas podem ser aplicadas em 
equipamentos de assistência social, asso-
ciações comunitárias, escolas e unidades 
de saúde. A experiência aborda diretamen-
te as desigualdades de gênero, ao mapear 
comportamentos abusivos cristalizados em 
relações afetivo-sexuais entre homens e 
mulheres e tem potencial para alterar a for-
ma como a própria PM lida com a violência 
contra a mulher.
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OE32 - Elaborar estratégias de 
ordenamento e monitoramento 
territorial para prevenção da violência 
e ilícitos ambientais

Atualmente, o território amazônico e, em 
especial, o Amazonas, padece de uma sobre-
posição territorial de ilegalidades, que não 
são sentidas apenas no aumento do número 
de mortes violentas, mas no desmatamento, 
na grilagem de terras e nos garimpos ilegais. 
Esses fatores apontam para a existência de 
uma rede de atores que cometem uma série 
de atividades ilegais e não apenas tráfico de 
drogas ou desmatamento16. 

No caso dos crimes ambientais, nota-se que 
houve forte aumento no número de queima-
das e índices de desmatamento entre 2019 e 
2020, que colocou o Amazonas como o ter-
ceiro estado que mais desmata na Amazônia 
brasileira17. O ano de 2020 também registrou 
aumento no desmatamento em quase todos 
os municípios de influência da BR-319 e nas 
terras indígenas da região18. Em 2021, a situ-

16 LIMA ET AL (2021)
17 TERRABRASIIS (2021)
18 FONSECA et al (2020)

ação não melhorou. Informações do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apon-
tam que o Amazonas é o segundo estado com 
mais florestas destruídas  na região Norte, 
com um aumento de 67,4% do total desma-
tado na comparação entre janeiro e maio de 
2021 com o  mesmo período do ano anterior19. 

O contexto discutido é agravado por 
uma falta de coordenação entre as distin-
tas instituições policiais e de fiscalização 
ambiental atuantes no interior do Ama-
zonas. A PM e a PC, ambas estaduais, a PF 
e a PRF, federais, e órgãos de fiscalização 
ambiental como o Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas (Ipaam) e o Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não 
costumam atuar em conjunto.

A partir desse quadro, o presente objetivo 
visa a melhorar a atuação das forças policiais 
do poder público na fiscalização e contenção 
de crimes ambientais, a partir do fortaleci-
mento de mecanismos de governança e da 
coordenação entre essas instituições.

19 BEATRIZ (2021)

PROGRAMA FORMANDO CIDADÃO 
– POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS14

O Programa Formando Cidadão da 
PM realiza atividades de práticas es-
portivas, recreativas, culturais, acom-
panhamento psicológico e preven-
ção às drogas para crianças de 12 a 
17 anos. A formalização de parcerias 
da PM com algumas OSCs também 
permite a matrícula dos usuários em 
cursos profissionalizantes. A iniciativa 
já atendeu quase 10 mil crianças no 
Amazonas, mas está restrita aos mu-
nicípios de Manaus, Rio Preto da Eva, 
Iranduba, Itacoatiara e Manacapuru. 

14 SSP-AM (2021)

PROJETO “PREVENÇÃO E SEGU-
RANÇA NAS ESCOLAS” – SSP-AM15

O Projeto Prevenção e Segurança 
nas escolas foi criado em 2018, e é 
realizado pelo Departamento de Pre-
venção à Violência da SSP-AM, em 
parceria com a Secretaria de Estado 
de Educação. O objetivo da iniciativa 
é capacitar estudantes, pais e a co-
munidade escolar para que se tornem 
multiplicadores de ações de prevenção 
à violência e às drogas. A implemen-
tação do programa ocorre por meio de 
palestras e cursos com os principais 
grupos-alvo do projeto. Até o momen-
to, a experiência foi aplicada apenas 
em uma escola de Manaus, onde 2,4 
mil pessoas foram atendidas, mas tem 
potencial de replicação e expansão 
para escolas do interior do Estado.

15 SSP-AM (2021b)
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Ações localizadas

•  Capacitar Policiais Militares do Bata-
lhão de Humaitá na agenda de gestão 
ambiental

•  Formar um Grupamento Ambiental, 
vinculado ao Batalhão Ambiental, no 
Batalhão de Humaitá

•  Realizar rondas do grupamento am-
biental de Humaitá nos municípios de 
Humaitá, Manicoré, Lábrea, Apuí, Novo 
Aripuanã e Borba

Ações propostas      

32.1.1 Capacitar Policiais Militares para atuarem na agenda de gestão ambiental 

32.1.2 Capacitar agentes policiais (PM, PC, PF, PRF) para utilizar informações ge-

radas pelos mecanismos de monitoramento independentes

32.1.3 Ampliar a utilização de dados de inteligência e desmatamento para fiscali-

zar atividades ilegais de desmatamento 

32.1.4 Promover a utilização por parte dos agentes de segurança pública dos dados e 

informações produzidas por iniciativas de monitoramento territorial da sociedade civil 

32.2.1 Desenvolver protocolos integrados de controle, monitoramento e fiscaliza-

ção ambiental entre as instituições policiais (PC, PM, PF, PRF), bombeiros e órgãos 

ambientais (Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Sema, Ibama, Ipaam)

32.2.2 Elaborar um protocolo de segurança para agentes de monitoramento am-

biental em parceria com a PM e os órgãos ambientais 

32.2.3 Elaborar protocolo de segurança e atuação conjunta entre a PM, PF e PRF 

para garantir a proteção e integridade física de servidores e prédios, equipamen-

tos e instalações públicos 

32.2.4 Definir representantes da PM, PC, PF e PRF na Comissão Temática sobre 

Gestão Ambiental e Territorial no Fórum da BR-319

32.2.5 Apoiar a criação de um Programa de Formação Contínua de Brigadistas 

locais coordenado pela Sema 

32.2.6 Incentivar ações de educação ambiental para comunitários do interior do 

estado junto a Sema e outros órgãos ambientais

32.1 Aprimorar a capa-

cidade de atuação dos 

agentes de segurança 

na gestão e fiscaliza-

ção ambiental

32.2 Fortalecer a coor-

denação entre agentes 

de segurança e órgãos 

de fiscalização am-

biental

Políticas Públicas
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DEMOCRATIZAÇÃO 
DE ESPAÇOS E 
INICIATIVAS DE 
LAZER EM DIÁLOGO 
COM AS CULTURAS 
LOCAIS

9
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

O lazer é uma área importante da vida em 
sociedade. Enquanto uma abordagem uti-
litarista o coloca apenas como tempo livre 
de recuperação das forças de trabalho, uma 
visão sociocultural aponta outros caminhos. 
Neste caso, ele está entrelaçado com os mo-
dos de vida de cada território. O  lazer pode 
mobilizar diferentes componentes culturais, 
como os artísticos, físico-esportivos, intelec-
tuais, manuais, sociais1 e turísticos2.

Essa estratégia visa apresentar os principais 
desafios para as práticas de lazer nos territó-
rios e os caminhos para fortalecê-lo, compre-
endendo a diversidade e a dinâmica do lazer 
no contexto amazônico e aproximando-se, 
assim, da abordagem sociocultural.

Assim como o acesso à educação, à saúde 
e à assistência social, o acesso ao lazer é um 
direito social no Brasil, mas, diferente dessas 

1 DUMAZEDIER (1980)
2 CAMARGO (2003)

políticas, a Constituição Federal de 1988 não 
estabeleceu uma definição clara das compe-
tências dos entes federativos para a política de 
lazer, o que agrava os desafios para sua imple-
mentação3. A área sofre diversas reestrutura-
ções com as mudanças de governo nos planos 
federal, estadual e municipal e não possui 
uma estrutura clara de financiamento.

Esta estratégia aponta para fortalecimento 
do acesso ao lazer e, ao mesmo tempo,  o res-
peito à autonomia dos territórios, por meio 
da proposição de caminhos para a criação de 
uma estrutura no governo estadual voltada à 
democratização da área, que estabeleça uma 
relação de coordenação entre os  governos 
municipais, a intersetorialidade das ações de 
lazer com outros setores no âmbito estadual 
e municipal, e o fortalecimento da participa-
ção e organização social.

3 SANTOS; CARVALHO; FROES (2019)

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Garantir os 
direitos das 
crianças em 

relação à 
educação e ao 

lazer

Construir 
equipamentos 

de lazer

Desenvolver 
atividades 

esportivas para 
jovens
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Banco de areia de
problemas mapeados

Número reduzido de profissionais de 
lazer no setor público e necessidade 

de avançar em formação

Baixa infraestrutura de energia, 
comunicação e locomoção no 

interior do Amazonas

Dependência das emendas 
parlamentares para 

financiamento executados 
pelo setor público

Baixa priorização do 
lazer entre as pastas 

governamentais do município

Baixa intersetorialidade 
do lazer com outras 

pastas governamentais

Baixo 
reconhecimento do 
lazer como direito 

social

Baixa coordenação 
federativa  

no financiamento e 
execução  

da política de lazer

Baixa capilarização do 
incentivo ao lazer nas áreas 

rurais dos municípios

Foco do governo federal e estadual 
em esportes de alto rendimento em 

detrimento  de programas de inclusão

Transformação 
esperada

Articulação entre 
poder público e 

sociedade civil para 
fortalecimento das 

práticas de lazer e de 
culturas locais

Crianças, jovens, 
mulheres e idosos 

engajados em 
atividades de lazer, 
esporte e cultura

Incentivo 
governamental ao 
lazer capilarizados 

para as áreas rurais 
dos municípios

Acesso 
democrático 

aos espaços e 
iniciativas de lazer 

nos territórios

Estruturantes

Aparentes
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OE33 - Fortalecer a coordenação 
estadual na política de lazer

Em 2019, a reforma administrativa promo-
vida pelo Governo Estadual do Amazonas ex-
tinguiu, entre outras pastas, a Secretaria de Es-
tado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), com 
a proposta de que as responsabilidades da Sejel 
fossem incorporadas à Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc). A fusão ocorreu no campo 
legal, mas, no campo prático, as estruturas, o 
orçamento, os programas e projetos não foram 
integrados à  Seduc. Ou seja, as políticas públicas 
sobre o lazer ficaram enfraquecidas.

A proposta aqui é indicar caminhos 
para o fortalecimento da atuação estadual 
na política de lazer, por meio da recriação 
de uma secretaria estadual direcionada 
exclusivamente para a área, pelo fortale-
cimento da coordenação da Seduc voltada 
ao lazer educacional e pela aproximação 
entre governo estadual e  os municipais. 
A formação de agentes de lazer para atuar 
nos territórios, acesso a programas estru-
turantes e orientações para elaboração de 
projetos são demandas  dos municípios. O 
governo estadual tem potencial para rea-
lizar estas e outras ações em colaboração 
com as prefeituras. 

Ações propostas      

33.1.1 Elaborar projetos de inclusão de lazer para o interior do estado

33.1.2 Mobilizar recursos do Fundo Estadual do Esporte e Lazer (FEEL) para inicia-

tivas inclusivas de lazer

33.1.3 Estabelecer ações  intersetoriais junto à Secretaria de Estado de Educação 

e Desporto (Seduc), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado 

de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 

(SEC), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Estado da 

Produção Rural (Sepror) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

(ADS), com incentivo à destaques orçamentários para execução de iniciativas co-

laborativas

33.1.4 Orientar municípios para proposição de projetos a programas de empresas 

e emendas parlamentares

33.1.5 Capacitar municípios sobre como acessar programas federais, como o Pro-

grama Brasil em Campo do Ministério da Cidadania

33.1.6 Orientar os municípios na elaboração de diagnósticos participativos de lazer

33.2.1 Estabelecer parceria entre o governo estadual, a Universidade Estadual do 

Amazonas (UEA) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) para 

capilarizar as capacitações para o interior do estado 

33.2.2 Articular com os municípios a construção das diretrizes e ações da política

33.2.3 Diversificar os componentes de lazer que orientará a formação, incluindo 

os componentes artístico, físico-esportivo, intelectual, manual, social e turístico

33.2.4 Articular com Organizações da Sociedade Civil (OSC) e movimentos sociais 

a construção das diretrizes e ações da política

33.2.5 Garantir a formação e atuação de jovens e mulheres como agentes de lazer

33.3.1 Incentivar o diálogo com a cultura local na implementação do Programa de 

Apoio ao Ensino da Arte nas Escolas da Educação Básica da Rede Estadual de 

Ensino do Estado do Amazonas (Proenarte) 

33.3.2 Incentivar o diálogo das demandas esportivas locais na implementação do 

Programa de Apoio Didático e Pedagógico à Educação Física Escolar da Rede de 

Ensino do Estado do Amazonas (Proefe)

33.3.3 Fortalecer a estratégica de destaque de parte da carga horária dos profes-

sores de educação física, da rede pública estadual, para aulas de práticas corpo-

rais coletivas

33.1 Recriar a Secre-

taria Estadual voltada 

para lazer e esporte

33.2 Formular uma  

política estadual  

de capacitação de 

agentes de lazer 

33.3 Fortalecer a Coor-

denação de Educação 

Física e Artes dentro 

da Seduc

Políticas Públicas
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Ações Localizadas

•  Mapear potenciais áreas de atuação 
dos futuros agentes de lazer nos terri-
tórios da região da BR-319.

•  Formar agentes de lazer voltados ao 

Ações propostas      

33.3.4 Destacar parte da carga horária dos professores de artes, da rede pública 

estadual, para iniciativas voltadas à arte, em diálogo com a cultura local

33.3.5 Articular parceria entre as Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) e 

Centro de Formação de Profissional “Padre José Anchieta” (Cepan) para formar 

professores dos municípios, pensando as particularidades das escolas localizadas 

nas áreas rurais

33.4.1 Garantir participação paritária de representantes governamentais  e da so-

ciedade civil

33.4.2  Fomentar participação de OSCs e movimentos da sociedade civil voltados 

ao desenvolvimento de ações para democratização do lazer

33.4.3 Garantir representantes da área de lazer do interior do estado

33.4 Implantar  

o Conselho Estadual 

de Esporte e Lazer

Políticas Públicas

turismo em comunidades de Manicoré, 
incluindo a comunidade São Sebas-
tião do Igapó-Açu e em comunidades 
do Lago do Mamori, em Careiro.
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OE34 - Fortalecer a oferta dos 
serviços de lazer nos municípios

Os municípios são os principais imple-
mentadores da política de lazer, como ocor-
re na implementação de outras políticas 
sociais. No entanto, diferente das áreas de 
educação, saúde e assistência social, que pos-
suem recursos vinculados e instrumentos de 
gestão compartilhados mais claros, na área 
de lazer, os municípios são dependentes de 
estruturas federais e estaduais que se alte-

ram com alternância de governos e suas res-
pectivas priorização de investimentos.

Apesar dos desafios, é no município que o 
lazer está entrelaçado com as diversas dinâ-
micas sociais e as iniciativas de lazer de cada 
localidade. Por esse motivo, a construção de 
um Programa Municipal de Lazer e Esporte 
é um importante caminho para estruturar 
ações intersetoriais com outras pastas das 
prefeituras e estabelecer estratégias para 
acesso a programas de outras esferas federa-
tivas e recursos de outras naturezas.

Ações propostas      

34.1.1 Formar Grupo de Trabalho entre pastas de Lazer e Esporte, Cultura,  Educa-

ção, Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, Turismo, Infraestrutura e Produção

34.1.2 Elaborar plano bienal integrado de esporte e lazer

34.1.3 Implantar o Fundo Municipal de Esporte e Lazer nos municípios (em curso 

em Manicoré)

34.1.4 Incentivar práticas de lazer para além do esporte e práticas culturais, como 

arte, dança, música, leitura, banhos, festas

34.1.5 Definir estratégias de redução de desigualdade de gênero

34.2.1 Envolver comunidades rurais, através das associações comunitárias 

34.2.2 Mapear a percepção da sociedade civil sobre os impactos da BR-319 nas 

práticas de lazer

34.2.3 Envolver OSCs que atuem na área de lazer no território

34.2.4 Envolver Jovens e mulheres

34.3.1 Acessar o Programa Brasil em Campo do Ministério da Cidadania

34.3.2 Definir junto aos comunitários as áreas para implantação dos espaços de 

lazer

34.4.1 Buscar parceria com OSCs

34.4.2 Implantar bibliotecas com narrativas locais nas escolas através de parceria 

entre Secretaria Municipal de Educação,   Secretaria Municipal de Lazer, Secreta-

ria Municipal de Cultura, comunidade escolar e comunitários idosos

34.4.3 Implantar brinquedotecas integradas à comunidade

34.4.4 Implantar chapéus de palhas em parceria com associações comunitárias

34.4.5 Construir galpões em parceria com associações comunitárias

34.5.1 Regular o direito a meia passagem em transportes terrestres que circulam 

dentro do município e intermunicipais

34.5.2 Regular o direito a meia passagem em transportes fluviais intermunicipais 

e lanchas expresso entre comunidades e sedes municipais

34.5.3 Fiscalizar o desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artís-

ticos, culturais, esportivos e de lazer

34.5.4 Implantar Academias da Saúde ou utilizar espaços já instalados nos muni-

cípios para promoção de atividades físicas, práticas corporais e artísticas para a 

pessoa idosa, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde

34.5.5 Fortalecer Centros Municipais do Idoso

34.1 Construir um 

Programa Municipal de 

Lazer e Esporte

34.2 Elaborar diagnós-

tico participativo das 

iniciativas e espaços 

de lazer nos territórios

34.3 Implantar espaços 

de esporte e lazer nas 

comunidades rurais

34.4 Apoiar implan-

tação de projetos e 

espaços de lazer nas 

comunidades rurais

34.5 Garantir o direito 

de lazer ao idoso

Políticas Públicas
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Ações Localizadas

•  Implantar projetos para lazer do idoso 
em Careiro com parceria entre Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer e 
Secretaria Municipal de Saúde

•  Implantação do Bolsa Atleta em Ma-
nicoré (em planejamento)

•  Fortalecer o Projeto Esporte e Lazer 
na Comunidade e Projeto Construindo 
Valores, em Manicoré, com ênfase na 
iniciação esportiva

•  Implantar centros esportivos nos oito 
distritos de Manicoré

•  Revitalizar e arborização dos espaços 
de lazer nas sedes de Careiro, Mani-
coré e Humaitá

•  Construir espaço de esporte e lazer 
nas comunidades de São Sebastião 
de Igapó-Açu, Jacaretinga e Rio Novo 

Ações propostas      

34.6.1 Articular parceria entre empresas, Secretaria de Lazer e Secretaria de 

Cultura

34.7.1 Articular parceria entre empresas, Secretaria de Lazer e Secretaria de Cultura

34.8.1 Estabelecer meia passagem em transportes terrestres que circulam dentro 

do município, entre comunidade e sedes municipais, e intermunicipais     

34.8.2 Estabelecer meia passagem em transportes fluviais, como a Balsa que faz 

o trajeto do Careiro da Várzea à Manaus 

34.8.3 Estabelecer o desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos 

artísticos, culturais, esportivos e de lazer

34.6 Fornecer equipa-

mentos necessários 

para iniciativas de  

lazer e cultura  

(materiais esportivos, 

arte, dança, música)

34.7 Patrocinar festi-

vais culturais

34.8 Respeitar direitos 

da pessoa idosa

Setor Empresarial

em Manicoré, Tupana em Manaquiri e 
Antônio da Farinha em Beruri.

•  Construir quadra poliesportiva e gal-
pão em Realidade

•  Reformar a orla da cidade de Careiro 
Castanho com estrutura que possibi-
lite prática de canoagem e natação

•  Construir e/ou reformar as orlas das 
cidades de Manicoré e Humaitá

•  Estabelecer articulação entre Prefei-
turas Municipais de Careiro, Manicoré 
e Humaitá e empresas de transportes 
terrestres e fluviais para garantia de 
meia passagem às pessoas idosas

•  Estabelecer a meia passagem para 
idosos na Balsa que faz o trajeto do 
Careiro da Várzea à Manaus

 

ORLA DO RIO CASTANHO 
NO MUNICÍPIO DE CAREIRO45

Todos os municípios que cobrem os terri-
tórios-alvo da ADT possuem orlas de rios que 
são utilizadas para lazer nas sedes dos muni-
cípios. No entanto, em todos os territórios as 
áreas carecem de reestruturação, como é o 
caso do Rio Castanho no município de Careiro. 
A orla do rio já foi um espaço muito utilizado 
para prática de esporte, eventos culturais, por-
to para embarcações e espaço de flutuantes 

4  INFORMAÇÃO EXTRAÍDA JUNTO A MORADORES DA SEDE 
DO MUNICÍPIO CAREIRO

para banhistas. Nos últimos anos, as ativida-
des foram paralisadas pela ausência de ma-
nutenção. Já houve discussões sobre a cons-
trução de uma grande pista de skate no local, 
mas a ideia não avançou. A orla conta com um 
campo de areia e uma quadra de futsal. Recen-
temente, alguns jovens tomaram a iniciativa de 
realizar a limpeza do espaço. A quadra de fut-
sal é a moradia temporária de algumas pesso-
as que passam pela BR-319. Através de ações 
para revitalização da área, a orla pode voltar a 
ser um espaço para o lazer, além de um ponto 
turístico da cidade para práticas de banho no 
rio e implementação dos esportes aquáticos, 
como natação e canoagem, e implantação de 
flutuantes para empreendimentos locais.
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OE35 - Fortalecer a participação e 
organização social na política de lazer

Um dos pontos importantes na imple-
mentação da política de lazer é combinar 
o avanço na institucionalização da política 
através de programas, projetos e ações go-
vernamentais com o respeito e incentivo à 
autonomia dos territórios. Nesse sentido, 
este objetivo aponta para criação de espaços 
institucionalizados de discussão sobre lazer, 
entre governo municipal e sociedade civil, 

como os Conselhos Municipais de Esporte e 
Lazer e as Conferências Municipais de Lazer 
e Esporte. Nenhum dos territórios-alvo da 
ADT possuem conselhos municipais na área.

Ademais, as experiências autônomas de la-
zer nos territórios precisam ser respeitadas e 
estimuladas, dada a relação essencial e dinâmi-
ca entre as práticas de lazer e as realidades cul-
turais, sociais e econômicas de cada localidade. 
Várias iniciativas acontecem em todos os ter-
ritórios, mas carecem de maiores incentivos, 
especialmente nas áreas rurais dos municípios.

Ações propostas      

35.1.1 Estabelecer parcerias com lideranças das associações comunitárias

35.1.2 Aproveitar o espaço de discussão das escolas

35.1.3 Utilizar rádios comunitárias e conectividade digital, quando possível, como 

canais de diálogo

35.2.1 Formar os comunitários sobre o funcionamento e a importância dos con-

selhos

35.2.2 Fomentar a participação de representantes das comunidades rurais no 

Conselho

35.2.3 Fomentar a participação de jovens e mulheres

35.2.4 Garantir a paridade entre representantes do poder público e da sociedade 

civil

35.3.1 Fomentar a participação de representantes das comunidades rurais

35.3.2 Envolver associações comunitárias

35.3.3 Fomentar a participação de jovens e mulheres

35.4.1 Fomentar a participação de moradores das comunidades rurais 

35.4.2 Articular com associações comunitárias

35.4.3 Discutir os possíveis impactos da BR-319 nas demandas/ofertas da política 

de lazer

35.5.1 Pautar demandas e particularidades da sede e comunidades rurais para a 

política de lazer frente ao governo municipal

35.5.2 Apoiar na capilarização de iniciativas de lazer da área urbana para as co-

munidades

35.5.3 Articular parceria entre Secretaria de Lazer e Secretaria de Produção

35.5.4 Fiscalizar a estrutura física dos espaços coletivos de lazer 

35.5.5 Engajar jovens na organização da rede

35.1 Estabelecer estra-

tégias de comunica-

ção que esclareçam às 

comunidades o direito 

e relevância da política 

de lazer

 

35.2 Implantar o 

Conselho Municipal de 

Lazer e Esporte para 

incentivar o diálogo 

entre lazer e engaja-

mento sociopolítico 

nos municípios

35.3 Realizar Confe-

rências Municipais 

de Lazer e Esporte 

descentralizadas

35.4 Construir um 

Programa Municipal 

de Lazer e Esporte de 

maneira participativa

35.5 Formar rede de 

iniciativas autônomas 

de esporte, cultura e 

lazer por território

Políticas Públicas

Sociedade Civil
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Ações Localizadas

•  Fortalecer o grupo Amigos do Pedal 
em Manicoré e incentivo ao evento 
Pedal Rural

•  Fortalecer a atuação da iniciativa 
Cultura e Lazer na Comunidade (CEC) 
em Manicoré

Ações propostas      

35.6.1 Participar do Conselho Municipal de Esporte e Lazer

35.7.1 Estabelecer articulação com organizadores locais dos campeonatos com 

associações e cooperativas comunitárias

35.7.2 Levantar a pauta de lazer nas discussões das associações comunitárias

35.7.3 Buscar apoio das Secretarias Municipais voltadas ao lazer, esporte e pro-

dução

35.8.1. Apoiar a realização de levantamentos de bens materiais e imateriais pelas 

populações (Exemplo: identificação e construção de mapas comunitários, rotas 

para o turismo, entre outros)  

35.6 Engajar em espa-

ços de participação e 

organização social

35.7 Organizar a comer-

cialização de produtos e 

serviços locais durante 

campeonatos esporti-

vos nas comunidades

35.8 Envolver as 

comunidades locais 

na valorização de seu 

patrimônio cultural

Sociedade Civil

•  Fortalecer os grupos Unidos pelo 
Castanho, Real Castanho, Resenha 
Futsal, Cirandas Flor Matizada, Tra-
dicional Evolução, Guerreiro de Ouro, 
Grupo Poetas e Escritores (Epocam), 
do Careiro

O BANHO DE RIO NA COMUNIDADE 
SÃO SEBASTIÃO DE IGAPÓ-AÇU5

Assim como ocorre em diversas comu-
nidades ribeirinhas do Amazonas, a co-
munidade São Sebastião de Igapó-Açu 
usufrui do Rio Igapó-Açu como o principal 
espaço de lazer da comunidade. Aos finais 
de semana, os comunitários vão para as 
margens do rio para tomar banho em gru-

5   INFORMAÇÃO EXTRAÍDA JUNTO A MORADORES DA 
COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DE IGAPÓ-AÇU

pos de amigos, nadar com o boto, passear 
de canoa. É comum também realizarem o 
famoso assado na beira do rio, com o peixe 
fresco, pescado pelos próprios comunitá-
rios. No período da seca, o Rio Igapó-A-
çu conta com praias e pedras submersas, 
conhecidas pelos moradores. Os comuni-
tários apontam que a construção da es-
trutura de um flutuante poderia trazer 
melhorias para o lazer local e atrair mais 
turistas. O turismo é uma das vocações 
produtivas da comunidade.
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 INICIATIVA CULTURA E LAZER  
NA COMUNIDADE (CEC)  
EM MANICORÉ6

O CEC pode inspirar a atuação da so-
ciedade civil no incentivo ao lazer e na ca-
pilarização desse incentivo para as áreas 
rurais dos municípios. A iniciativa surgiu 
de uma demanda da Associação de qua-
drilha junina Granfinos na Roça, em 2012. 
O estatuto da associação apontava que 
todos os grupos de quadrilha devem atuar 
por meio de um projeto social. Ainda sem 
se chamar CEC, o projeto começou com o 
incentivo à prática do futebol por crian-
ças do Bairro Santa Lusia. Inicialmente, as 
atividades eram executadas apenas por 
duas jovens lideranças e, depois, a partir 
do aumento da demanda, passou a con-
tar com a participação de mais jovens. Foi 
a partir de um convite da comunidade ru-
ral Jatuarana, que a escolinha de futebol 
se expandiu para a área rural de Manicoré, 
incorporando apoio ao festival folclórico 
da comunidade. Foi nesse momento que 
o projeto passou a se chamar Cultura e 
Esporte na Comunidade. O ICMBio é um 
parceiro, disponibilizando lancha para 
locomoção até às comunidades, mas o 
custo do combustível é dividido entre as 
jovens lideranças que atuam no projeto, 
sendo este um dos principais desafios na 
realização das ações. Hoje, o CEC está 
em processo de se definir uma associa-
ção própria, que se chamará Associação 
Cultura e Esporte na Comunidade (Acec). 
Atuando nas comunidades, o CEC iden-
tificou a necessidade de incluir mulheres 
em suas ações. Com isso, apoiou a cons-
trução do Projeto Biojatur, também na 
comunidade Jatuarana, orientando sobre 
o uso de maquinários e apoiando os ins-
trutores para produção de biojoias. Atu-
almente, a Associação está estruturando 
suas atividades em algumas frentes: es-
porte, cultura, artesanato, agroecologia e 
comunicação, através das redes sociais e 
do rádio. Recentemente, o CEC realizou o 
evento Pedal Rural, com o objetivo de le-
var ciclistas até a o distrito de Democra-
cia e, com isso, incentivar a prática dessa 
modalidade de esporte por jovens comu-
nitários. 

6  INFORMAÇÃO EXTRAÍDA JUNTO A COORDENAÇÃO 
DO GRUPO

GRUPO AMIGOS DO PEDAL  
DE MANICORÉ7

O grupo de ciclismo Amigos do 
Pedal surgiu como uma iniciativa de 
professores da Escola Estadual Her-
menegildo de Campos, inspirados pela 
experiência do Zerral, um dos ciclistas 
pioneiros de Manicoré. As atividades 
do grupo começaram com a organiza-
ção de cafés da manhã às margens do 
Rio Atininga, evento comum na região. 
O diferencial era que todos deveriam ir 
de bicicleta, uma novidade na cidade.  
Com o passar do tempo, professores 
da Escola Estadual Pedro Aguirre se 
juntaram ao grupo, que ganhou o nome 
de Amigos do Pedal, com camisa e logo 
próprios. O grupo se expandiu e passou 
a  mobilizar outros grupos de pessoas 
que iam tomar café da manhã à beira 
do Rio Atininga. Atualmente, todos os 
sábados, os membros dos Amigos do 
Pedal se reúnem para fazer uma trilha 
e partilhar um café nas margens de al-
gum igarapé, sempre aliando esporte à 
qualidade de vida. Hoje, a equipe conta 
com muitos integrantes, de várias pro-
fissões e de várias idades. Quase to-
das as vicinais do município já foram 
percorridas. Uma das maiores aventu-
ras do grupo foi a ida à BR-319.

7  INFORMAÇÃO EXTRAÍDA JUNTO A COORDENAÇÃO 
DO GRUPO
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EQUIDADE  
DE GÊNERO  
E GARANTIA DE 
DIREITOS DAS 
MULHERES

10
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

As desigualdades de gênero permeiam di-
versas dimensões da vida pública e privada 
das mulheres. Esse cenário é fruto de ques-
tões estruturais da sociedade, que sustentam 
lógicas de subordinação e invisibilização, 
mas que se articulam com características 
particulares de cada realidade. Essa propos-
ta aborda caminhos que podem contribuir 
para o acesso das mulheres dos territórios-al-
vo da ADT às políticas públicas, ao trabalho 
e à geração de renda, à mobilização social, à 
participação em espaços de tomada de deci-
são e à garantia do direito de proteção social 
em situação de risco e violência.

O acesso a políticas públicas é um dos prin-
cipais fatores para o combate à desigualdade 
de gênero. No Amazonas, os Organismos de 
Política para a Mulher (OPMs) do Estado  es-
tão concentrados em Manaus e enfrentam de-
safios orçamentários para alcançar o interior 
1. Até mesmo a oferta das políticas sociais de 
Educação, Saúde e Assistência Social não con-
templam a desigualdade de gênero em seu es-
copo. No que se refere a desafios da política de 
saúde, por exemplo, o Amazonas apresentou 
em 2019 a maior taxa de fecundidade adoles-
cente do Brasil, 93,2%2.

A autonomia econômica das mulheres 
também é central. Em 2019, das pessoas 
fora do mercado de trabalho no Amazonas, 
64,4% eram mulheres e 35,6% eram homens. 
Isso está relacionado à cultura que vincula 
a mulher apenas às atividades domésticas e 
de cuidado, sem nenhuma contrapartida de 
remuneração3. Nos territórios-alvo da ADT, 
a maioria das mulheres das áreas rurais tra-
balha com agricultura, no entanto, seguindo 
a tendência nacional e estadual, as mulheres 
são minorias na titularidade dos estabeleci-
mentos rurais. Elas são titulares de apenas 
18,7% das proprietárias no Brasil e 20,9% no 
Amazonas4.

1 MIRANDA; BARROSO (2020)
2 IBGE (2021)
3 FAS (2021)
4 FAS (2021)

No que diz respeito à mobilização social e à 
participação das mulheres em espaços de to-
mada de decisão no Amazonas, os movimen-
tos sociais de mulheres do interior possuem 
ainda mais desafios de mobilização que na 
capital. No geral, os movimentos possuem 
baixa capacidade de influenciar instituições 
e políticas públicas. Nas eleições municipais 
de 2016, apenas 12% e 32,4% dos candidatos 
a prefeitos e a vereadores amazonenses eram 
mulheres, respectivamente5. A participação 
das mulheres nesses cargos é importante pela 
representatividade e, sobretudo, para aumen-
tar as chances de que a formulação e a imple-
mentação das políticas públicas contemplem 
o combate às assimetrias de gênero6.

O problema da violência contra mulher é 
invisibilizado na sociedade. Os territórios-al-
vo da ADT possuem subnotificação dos casos 
de violência devido, entre outros fatores, à 
cultura de responsabilização das mulheres, à 
baixa estrutura pública de acolhimento nos 
municípios e o medo de represália das mu-
lheres. Entre 2006 e 2018, houve um aumen-
to de 80,3% na taxa de homicídio de mulhe-
res no Amazonas7. 

O contexto de asfaltamento de grandes 
rodovias pode agravar situações de violência 
contra mulher. O caso da BR-174 demonstra 
que, após o asfaltamento da rodovia, houve o 
crescimento do tráfico de mulheres para fins 
de exploração sexual comercial8. No contex-
to dos territórios de influência da BR-319, 
torna-se necessário trazer luz às desigualda-
des de gênero preexistentes e que tendem a 
aumentar caso não sejam promovidas políti-
cas de autonomia, empoderamento e prote-
ção às mulheres.  

A adoção dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentáveis (ODS) da Agenda 2030 cria a 

5 FAS (2021)
6 IBGE (2021)
7 FAS (2020)
8  OLIVEIRA (2008)
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oportunidade para incorporação da perspec-
tiva de gênero nos programas e projetos go-
vernamentais. O ODS 5 trata especificamente 
da questão de gênero e está transversalmente 
incorporado em outros ODS9. A presença efe-
tiva das mulheres nas ações para o desenvolvi-
mento sustentável é essencial para promover 
a proteção dos territórios, o crescimento eco-
nômico, reduzir as desigualdades e alcançar 
justiça socioambiental10. 

9 IPEA (2019)
10 ODS (2016) 

É  preciso avançar, de maneira transversal, 
na integração da abordagem de gênero nas 
políticas públicas, o que exige a aproximação 
entre Estado e municípios na capilarização 
de serviços para o interior, o avanço da inter-
setorialidade das políticas públicas e o forta-
lecimento de movimentos sociais de mulhe-
res, a partir da compressão da diversidade de 
realidades nas quais as mulheres estão inse-
ridas nos territórios.

Transformação 
esperada

Incorporação de um 
olhar transversal de 
gênero nas políticas 

públicas

Empoderamento 
feminino e 

autonomia das 
mulheres

Melhoria da 
qualidade de vida 

das mulheres e 
meninas
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As demandas em marrom claro são 
resultado das oficinas realizadas ao 
final de 2019. Contudo, para além delas, 
há uma série de outras demandas, 
em marrom escuro, que surgiram 
com o avanço do processo coletivo 
de construção da ADT, por meio do 
diálogo com secretarias municipais e 
de levantamento em encontros em que 
se tinham majoritariamente mulheres. A 
escuta sensível, capaz de proporcionar 
momentos e espaços em que as mulheres 

dos territórios se sentissem seguras 
e empoderadas, foi fundamental para 
que elas compartilhassem seus anseios 
e demandas. Alguns exemplos desses 
espaços foram: as rodas de conversa 
de mulheres realizadas no Ramal São 
José e na comunidade da Vila dos 
Maranhenses no município de Careiro e a 
Roda de Conversa de Mulheres da BR-319, 
realizada virtualmente pela Reta (Rede 
Transdisciplinar da Amazônia) com apoio 
da equipe do projeto.

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Criação e 
fortalecimento 
de grupos de 

mulheres

Inclusão das 
mulheres na 
diretoria de 

cooperativas e 
associações

Fortalecimento 
das parteiras 

Projetos de 
combate ao 
alcoolismo, 

drogas e 
gravidez na 

adolescência

Acesso a 
DAP mulher

Promover 
capacitação de 

artesanato para as 
mulheres

Promover 
assistência 

técnica para  
a mulher no  
meio rural 

Combate 
à violência 

contra a mulher 
crianças e 

adolescentes  

Visibilizar o 
trabalho da 
mulher na 

cadeia produtiva 
de PFNM 

Prover cursos de 
capacitação em 

empreendedorismo 
e gestão

Implantar uma 
creche para 

crianças, para 
que as mulheres 

possam trabalhar 
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Estruturantes

Aparentes

OE36- Promover a transversalidade 
da abordagem de gênero na atuação 
estadual

Os desafios da desigualdade de gênero são 
transversais e, por esse motivo, as políticas 
públicas voltadas às mulheres devem passar 
por diferentes áreas da atuação governamen-
tal, como educação, saúde, assistência social, 
trabalho e segurança, entre outras. No plano 
estadual, o Amazonas conta com uma Secre-
taria Executiva de Políticas para as Mulheres 
(SEPM), vinculada à Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Se-
jusc). A existência de uma estrutura estadual 
voltada a políticas para mulheres é fundamen-

tal, mas a SEPM possui limitações estruturais 
e orçamentárias e atua mais direcionada ao 
combate à violência. Diante disso, a articula-
ção intersetorial entre diferentes secretarias 
estaduais é um caminho para efetivar a trans-
versalidade na atuação do estado em políticas 
para mulheres.

O avanço da articulação entre as secreta-
rias passa por um espaço de governança para 
integração da abordagem de gênero nas di-
ferentes estruturas, de maneira articulada; e 
pela participação das secretarias na elabora-
ção e implementação de instrumentos como 
o Plano Estadual de Políticas para as Mulhe-
res e a Política Nacional pelo Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres. 

Banco de areia de
problemas mapeados

Baixa participação  
de mulheres em espaços  

de governança

Insuficiência de 
mecanismos de apoio a 

mulher violentada

Concentração dos serviços direcionados  
às mulheres na capital Manaus

Assimetrias e relações hierárquicas de poder 
nas comunidades e atuação do estado 

causadas pela lógica patriarcal

Despriorização de políticas com um 
olhar para as desigualdades de gênero 

na agenda pública

Ausência de um olhar transversal 
para a questão de gênero

Invisibilização da violência 
contra a mulher e de violência 
relacionada ao ordenamento 

territorial

Baixa infraestrutura de 
comunicação, energia e 

locomoção no interior do 
Amazonas

Baixa coordenação 
entre Estado e 

municípios

Descontinuidade das 
políticas elaboradas 

pela SPM

Homogeneidade dos sujeitos 
alvos de políticas públicas

Insuficiência do 
financiamento federal

Exclusão da mulher do 
mercado de trabalho

Dificuldade das mulheres em acessarem 
políticas públicas direcionadas a elas

Invisibilização das 
atividades executadas 

por mulheres

Barreiras para a ampliação de capacidades 
básicas e avançadas das mulheres

Inexistência de políticas 
direcionadas às mulheres 

do meio rural

Feminicídio e violência contra a mulher
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Ações propostas      

36.1.1 Fortalecer a Câmara Técnica da SEPM para discussão de ações para equida-

de de gênero no plano estadual, com envolvimento do Conselho Estadual da Mulher, 

da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente  (Sema), a Secretaria de Estado da Produção Rural  (Sepror), da 

Secretaria de Estado de Saúde (SES), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), 

Sejusc, da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedec-

ti), da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus. 

(Seinfra) da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

36.1.2 Envolver as secretarias estaduais na implementação da Política Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, legitimando as deliberações 

da câmera

36.1.3 Envolver a Sepror, Sedecti, Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) e Sema no Fórum Nacional de Combate a Violência contra a Mulher 

do Campo da Floresta e das Águas

36.1.4 Estabelecer articulação entre SEPM e Sepror para implementação de polí-

ticas direcionadas às mulheres  no meio rural 

36.1.5 Estabelecer articulação entre SEPM e Sema para inserir a ótica de gênero 

em programas, ações e políticas realizadas no interior de Unidades de Conserva-

ção (UC)

36.2.1 Envolver as secretarias estaduais, municípios, Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs) e movimentos sociais na elaboração do plano

36.2.2 Estabelecer articulação entre SEPM, SES, SES, Seduc, Seas, SSP, municípios 

e sociedade civil para coleta e sistematização de dados 

36.2.3 Estabelecer articulação entre  SEPM, SEJUSC, SES, Seas, SSP, Sema, Sepror, 

Sedecti, Seduc e municípios para estudo dos possíveis impactos socioambientais 

da BR-319 no componente de gênero, como  migração, violência contra crianças e 

mulheres e pressão sobre as capacidades públicas  de atuação

36.1 Promover a 

integração da abor-

dagem de gênero nas  

secretarias estaduais 

do Amazonas

36.2 Atualizar o Plano 

Estadual de Políticas 

para as Mulheres

Políticas Públicas
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Ações propostas      

37.1.1 Criar Coordenadorias de Políticas das Mulheres nos municípios 

37.1.2 Construir diálogo entre a Coordenadoria de Política para as Mulheres e as 

secretarias municipais  de Saúde, Educação, Assistência Social, Emprego, Mora-

dia, Agricultura/Produção, Esporte e a Secretaria do Estado de Segurança Pública

37.1.3 Fomentar a atuação da Coordenadoria como organismo interlocutor das 

demandas sociais, econômicas, políticas e culturais das mulheres dos municípios

37.1.4 Fomentar a atuação das Coordenadorias em capacitações nas comunida-

des rurais e ribeirinhas, otimizando a logística de transportes com outras secre-

tarias municipais

37.2.1 Apoiar a implementação dos Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança 

(Samics) nos municípios 

37.2.2 Apoiar a implementação de Casa Abrigo nos municípios 

37.2.3 Ativar a estratégia do Ônibus Lilás com serviço itinerante adaptados às 

rodovias do contexto amazônico

37.2.4 Captar recursos para a implementação de um Centro de Referência de 

Atendimento à Mulher (Cream) nos municípios 

37.2.5 Implantar Delegacia da Mulher ou Núcleos especializados de atendimento 

às mulheres nas delegacias comuns dos municípios  

37.3.1 Criar uma Coordenadoria de Gênero e Diversidade na Seduc 

37.3.2 Implementar o projeto Educando para a Igualdade nos municípios 

37.3.3 Incluir a perspectiva de gênero no projeto político pedagógico das escolas 

da rede pública estadual e municipais de ensino

37.3.4 Promover a formação de estudantes da educação básica para a equidade 

de gênero, raça/etnia e o reconhecimento das diversidades 

37.3.5 Ampliar o acesso e a permanência na educação básica de meninas, jovens e 

mulheres com deficiência, por meio da identificação das barreiras para o acesso 

à escola, com recorte de gênero

37.1 Estabelecer arti-

culação entre SEPM e 

os governos munici-

pais para implantação 

de Organismos de Po-

lítica para as Mulheres 

(OPMs) no interior

37.2 Promover a 

atuação da SEPM 

na regionalização da 

Nova Rede Mulher, 

rede organizacional de 

proteção à mulher 

37.3 Estabelecer arti-

culação entre SEPM 

e Seduc e secretarias 

municipais de Edu-

cação para oferta de 

políticas de educação 

destinadas às mu-

lheres  

Políticas Públicas

OE37 - Ampliar a oferta de políticas 
para mulheres no interior 

No Amazonas, a oferta de políticas para 
mulheres executadas pela Rede Nova Mu-
lher, rede de proteção da SEPM, está concen-
trada em Manaus e na Região Metropolitana. 
Os governos dos municípios não conseguem, 
sozinhos, atender todas as demandas exis-
tentes no plano local. Nos territórios-alvo da 
ADT, apenas Careiro possui um Organismo 
de Política para a Mulher (OPM), uma Coor-
denadoria de Política para as Mulheres. A ar-
ticulação entre o Governo do Amazonas, por 
meio da SEPM e demais secretarias, governos 
municipais, Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) e  movimentos sociais é fundamental 
para capilarizar a oferta das políticas para 

mulheres do interior e integrar a abordagem 
de gênero nas diversas políticas públicas já 
ofertadas nos municípios.

A realidade das mulheres no meio rural é 
ainda mais desafiadora, uma vez que a oferta 
de serviços é muitas vezes inexistente ou não 
consideram suas realidades diversas. Diante 
da baixa capacidade de atuação da SEPM no 
interior, as ações da política de assistência 
social acabam tendo um papel fundamental, 
através dos Centros de Referência da Assis-
tência Social (Cras) e Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas). 
Mesmo sendo extremamente importantes, 
esses equipamentos não estão necessaria-
mente preparados para atuar frente a ques-
tões específicas de gênero, assim como polí-
ticas de outras pastas.
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Ações propostas      

37.4.1 Ofertar atendimento à mulher gestante no pré-parto e no pós-parto

37.4.2 Ofertar assistência em saúde sexual e orientar sobre planejamento reprodu-

tivo e disponibilizar métodos contraceptivos 

37.4.3 Fortalecer a parceria com organizações da sociedade civil e secretarias mu-

nicipais de Assistência social e Educação para promover discussão sobre adoles-

cência e métodos contraceptivos 

37.4.4 Capacitar adolescentes para serem multiplicadoras em temas de saúde se-

xual e reprodutiva 

37.4.5 Implementar a Linha de Cuidado para atenção integral à saúde da pessoa 

idosa, garantindo acesso e a avaliação integral da sua saúde à mulher idosa

37.4.6 Promover ações e serviços de prevenção ao câncer de mama e câncer no 

colo de útero

37.4.7 Promover campanhas de vacinação contra a HPV

37.4.8 Promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis 

e de infecção pelo HIV/Aids na população feminina

37.4.9 Promover a ida de uma ginecologista às comunidades uma vez por ano 

para a realização de exames de controle de doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs) e para a prevenção do câncer de colo de útero 

37.4.10 Garantir que o médico responsável por realizar as ações de cuidado e di-

reitos reprodutivos seja uma mulher 

37.4.11 Fortalecer e promover a ida periódica de uma Agente Comunitária de Saú-

de (ACS) mulher às comunidades

37.4.12 Implantar a Ficha de Notificação Compulsória dos Casos de Violência Do-

méstica, Sexual e/ou outras violências nos serviços de saúde, para avançar no 

registro de casos nos municípios

37.5.1 Implantar Farmácias Vivas em articulação com as mulheres dos territórios 

37.5.2 Fomentar o uso e produção de plantas medicinais e fitoterápicos na saúde 

da mulher 

37.5.3 Capacitar profissionais de saúde na valorização e assistência de parteiras 

tradicionais, para que possam atuar como multiplicadores em atenção integral à 

saúde da mulher 

37.5.4 Apoiar a criação de um projeto piloto de uma Vila Materna-Casa de Mama 

(um centro de referência de parteiras dos territórios para mulheres gestantes)   

37.6.1 Promover a discussão de gênero nos Planos Municipais de Assistência Social 

37.6.2  Promover a proteção social das mulheres em situação de vulnerabilidade, 

por meio da articulação da Seas, Seduc, SES e SEPM  e secretarias municipais

37.6.3 Promover o apoio psicossocial à mulher nos territórios rurais

37.7.1 Capacitar e sensibilizar professores da educação básica sobre questões de 

gênero 

37.7.2 Capacitar gestores escolares

37.7.3 Capacitar e sensibilizar assistentes sociais do Creas e Cras  

37.7.4 Capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

37.4 Estabelecer 

articulação entre 

SEPM, SES, secretarias 

municipais de Saúde 

e sociedade civil para 

garantir a implemen-

tação da Política 

Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da 

Mulher  

37.5 Valorizar conhe-

cimentos tradicionais 

de saúde das mulheres 

dos territórios

37.6 Estabelecer arti-

culação entre SEPM, 

Seas e secretarias 

municipais de As-

sistência Social para 

oferta de políticas de 

assistência social des-

tinadas às mulheres  

37.7 Estabelecer parce-

ria entre SEPM, Seduc, 

Seas, SES e secreta-

rias municipais para 

promoção de capa-

citações de agentes 

públicos a respeito de 

questões de gênero

Políticas Públicas
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Ações propostas      

37.8.1 Realizar campeonatos esportivos femininos nas áreas rurais, expandindo 

para além do futebol

37.8.2 Incentivar práticas de lazer para além do esporte, como arte, dança, música, 

leitura em horários que sejam propícios para participação das mulheres 

37.8.3 Fortalecer redes e grupo de mulheres por meio de grupos esportivos para 

promover discussões em espaços sociopolíticos

37.8.4 Apoiar a implantação de Pontos de Cultura em UCs, voltados ao saber  tra-

dicional feminino

37.9.1 Ampliar o acesso as infraestruturas de energia, saneamento e acesso à in-

ternet

37.9.2  Ampliar a oferta de creches nos municípios e no interior dos ramais 

37.9.3 Garantir o direito à moradia adequada às mulheres

37.10.1 Reconhecer o direito ao acesso à terra pelas mulheres 

37.10.2 Disseminar as normas referentes ao direito de acesso à terra para as mu-

lheres nos Assentamentos de Reforma Agrária 

37.10.3 Apoiar programas de Regularização Fundiária que estimulem a concessão 

da titulação das moradias em nome das mulheres

37.10.4 Promover a capacitação de técnicos de Ater (assistência técnica e exten-

são rural) a respeito de questões de gênero

37.10.5 Promover discussões de gênero pelos serviços de Assessoramento de Ater 

do Incra em assentamentos e comunidades rurais 

37.10.6 Promover a articulação entre o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário 

e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e a SEPM, para ampliar o 

acesso à informação por mulheres no meio rural 

37.10.7 Promover o acesso das mulheres à documentação civil

37.10.8 Promover a disseminação de informações a respeito dos direitos das mu-

lheres nas comunidades rurais pelos ACS

37.11.1 Criar projetos alternativos de conectividade, como redes comunitárias com 

a inclusão de mulheres 

37.11.2 Realizar parcerias com a academia e OSCs para desenho e implementação 

de soluções alternativas

37.11.3 Promover cursos e capacitações online no período noturno e aos fins de semana  

37.8 Ampliar a promo-

ção da participação 

de mulheres nas ativi-

dades de cultura, lazer 

e esporte 

37.9 Apoiar o acesso à 

infraestrutura para a 

melhoria de qualidade 

de vida da mulher 

37.10 Informar as 

mulheres do meio 

rural sobre os seus 

direitos, garantindo 

sua permanência nos 

territórios

37.11 Ampliar a oferta 

de conectividade no 

meio rural

Políticas Públicas

Ações localizadas

•  Implementar Coordenadorias de Políticas 
para as Mulheres nos municípios de Ma-
nicoré e Humaitá.

•  Fortalecer a Coordenadoria de Política 
para as Mulheres do município Careiro, 
com infraestrutura e recursos.

•  Realizar a implementação dos projetos 
da Seas voltados à dignidade menstrual, 
combate ao machismo nas escolas e nas 

comunidades rurais dos municípios de 
Humaitá, Careiro e Manicoré. 

•  Fortalecer o Ciclismo das Divas em 
Careiro e expandir para o município de 
Manicoré.

•  Reativar as três creches já construídas 
em Humaitá (discussão em curso na 
Secretaria Municipal de Educação de 
Humaitá).

Sociedade Civil
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•  Fortalecer a Farmácia Verde em Ma-
nicoré.

•  Implantar como projeto piloto a Casa 
das Divas no município de Careiro.

•  Promover a disseminação de informa-
ções a respeito dos direitos das mulhe-
res com a compra de um espaço na Rá-
dio Floresta, no município de Careiro.  

•  Implantar Delegacia da Mulher ou Nú-
cleos especializados de atendimento às 
mulheres nas delegacias comuns nos 
municípios de Careiro e Manicoré.

•  Apoio para o fortalecimento das partei-
ras da Reserva Extrativista (Resex) Lago 
do Capanã Grande, Projeto de Assen-
tamento (PAE) Jenipapo e Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio 
Amapá (Manicoré). 

•  Articular na junto a Rádio Floresta da 
OSC Casa do Rio um período em sua 
programação, na hora do almoço ou à 
noite, para a disseminação de informa-
ção a respeito dos direitos da mulher no 
Careiro - Programa a Hora da Mulher.

PROJETO ADOLESCENTE 
MULTIPLICANDO SAÚDE

Uma iniciativa desenvolvida no 
Maranhão pode ser inspiradora 
para a região da BR-319. O projeto 
Adolescente Multiplicando Saúde 
visa capacitar adolescentes 
(principalmente meninas) para 
replicar na sociedade temas como 
saúde sexual e reprodutiva, direitos 
reprodutivos, gravidez na adolescência 
e doenças sexualmente transmissíveis. 
Além de outras vulnerabilidades 
sociais relacionadas à falta de serviços 
e a programas específicos.  
A Iniciativa da Plan International Brasil 
é apoiada pelo Instituto Alcoa e nas 
proximidades da BR-135. 
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OE38- Enfrentamento da  
violência de gênero 

A violência de gênero é  uma das principais 
formas de violação de direitos humanos. Nor-
malmente, os atos de violência ocorrem den-
tro de casa, muitas vezes praticados por com-
panheiros e outros familiares. No entanto, ela 
pode se apresentar em diferentes situações e 
contextos: violências psicológicas, abuso sexual, 
tortura, tráfico de mulheres, prostituição for-
çada, sequestro, assédio sexual e até violências 
institucionais cometidas por agentes públicos. 
O abuso sexual infantil e de adolescentes e de jo-
vens é também, muitas vezes, naturalizado.

Embora o Amazonas tenha aderido ao Pac-
to Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres (PNPM), os números de 
casos de violências são crescentes no estado, 

mesmo com a existência de subnotificação. 
No  interior, sobretudo nas áreas rurais, não 
existe uma rede de proteção organizada para 
prevenção, acolhimento e acesso à serviços 
de segurança pública e justiça de mulheres 
em situação de risco e violência. Não existem 
Delegacias Especializadas no Atendimento às 
Mulheres no interior e as delegacias comuns 
carecem de preparação para o trabalho com 
violência de gênero. 

A implementação do PNPM e outros ins-
trumentos, como a Política Nacional de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas, demanda 
a articulação de diferentes estruturas gover-
namentais, além da mobilização da socieda-
de civil. Em Careiro, o movimento Divas das 
Florestas e de Promotoras Legais Populares 
(PLPs) realizam serviços de acolhimento de 
mulheres em situação de violação de direi-
tos, mas carecem de apoio do poder público. 

Ações propostas      

38.1.1 Garantir a aplicação  da Lei Maria da Penha, por meio de difusão da lei e 

do fortalecimento dos instrumentos de proteção dos direitos das mulheres em 

situação de violência

38.1.2 Garantir o acesso à Justiça, por meio da atuação em rede de proteção à 

mulher e equipamentos de justiça

38.1.3 Incluir as mulheres em situação de violência nos programas sociais de 

transferência de renda, como o Programa Bolsa Família

38.1.4 Promover, nas escolas, por meio da parceria entre Seduc e SEPM, atividades 

de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher  

38.1.5 Promover, através de parcerias com OSCs, atividades que levem para as 

comunidades ribeirinhas informações a respeito da violência de gênero 

38.1.6 Promover rodas de conversa a respeito de violência obstétrica (equipe de 

saúde em parceria com a sociedade civil) nos hospitais/maternidades dos muni-

cípios

38.1.7 Promover a capacitação de ACS para identificarem casos de violência con-

tra mulher e atuarem na prevenção de violências  

38.1.8 Contribuir para a ampliação dos serviços especializados às mulheres e 

adolescentes vítimas de violência sexual 

38.1.9 Coordenar a elaboração de protocolos, fluxos, procedimentos e normatização 

entre os serviços do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social; 

do Sistema Único de Segurança Pública, Poder Judiciário e Ministério Público

38.1.10 Promover o atendimento qualificado às mulheres em situação de violência 

nos Cras e no Creas

38.1.11 Levar informações a respeito da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 

180 para os municípios do interior 

38.1.12 Ampliar os cursos de formação aos policiais militares realizados pela SEPM 

nos municípios do interior  

38.1 Implementar 

a Política Nacional 

pelo Enfrentamento 

à Violência contra as 

Mulheres 

Políticas Públicas
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Sociedade Civil

Ações propostas      

38.2.1. Realizar campanhas de divulgação da Lei Maria da Penha e de combate 

da prostituição infantil, em comunidades que habitam UCs e comunidades rurais 

38.2.2 Realizar campanha voltada ao enfrentamento da violência contra as mu-

lheres rurais, do campo, da floresta e das regiões ribeirinhas

38.3.1. Capacitar agentes da rede de atendimento às mulheres em situação de 

violência para acolhimento de mulheres vítimas do tráfico de pessoas e em situa-

ção de prostituição

38.3.2 Implementar projetos de qualificação profissional, geração de emprego e 

renda que tenham como beneficiárias diretas às mulheres vítimas de tráfico de 

pessoas

38.4.1 Capacitar conselheiros/as tutelares para identificação e encaminhamento 

adequado de situações de violência doméstica e sexual contra meninas e ado-

lescentes

38.4.2. Fortalecer o Programa de Ações Integradas e Referenciais de combate à 

violência sexual contra crianças e adolescentes nos territórios

38.4.3. Fortalecer os serviços de proteção social a crianças e adolescentes vítimas 

de violência, abuso e exploração sexual e suas famílias nos Creas e Cras

38.4.4 Promover campanhas de prevenção da violência contra as mulheres volta-

das ao público escolar, considerando as dimensões étnico-raciais e de orientação 

sexual

38.5.1 Criar uma rede intercomunitária de mulheres dos municípios para o acolhi-

mento das mulheres, incluindo movimentos sociais de mulheres e PLPs

38.2 Promover o en-

frentamento à violência 

contra as Mulheres do 

Campo e da Floresta

38.3 Implementar a 

Política Nacional de 

Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas

38.4 Garantir o enfren-

tamento da violência 

contra jovens e meni-

nas vítimas do tráfico 

e da exploração sexual 

e que exercem a ativi-

dade da prostituição 

nos municípios

38.5 Fortalecer junto a 

sociedade civil ações 

de acolhimento à mu-

lher vítima de violência 

Políticas Públicas

Ações localizadas

•   Ampliar os cursos de formação aos 
policiais militares realizado pela SEPM 
para os municípios de Careiro, Manicoré 
e Humaitá
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OE39- Promover oportunidades para 
autonomia econômica das mulheres

A independência financeira da mulher 
é fundamental tanto para a sua autonomia 
pessoal quanto para que possa desfrutar ple-
namente de outros direitos econômicos, so-
ciais e políticos garantidos em leis. Além dos 
desafios para inserção da mulher no mer-
cado de trabalho formal, as atividades do-
mésticas e de cuidado não são consideradas 
trabalho e não são contabilizadas em termos 
monetários. No entanto, essas atividades 
são fundamentais para o funcionamento da 
unidade familiar e dão suporte às atividades 
realizadas na esfera pública. Na maioria dos 
casos, a mulher que realiza tarefas de traba-
lho fora do ambiente familiar, continua acu-
mulando essas atividades com os trabalhos 
domésticos e de cuidado.

 Nos territórios-alvo da ADT, apesar de as 
mulheres participarem de grupos produti-
vos locais, elas atuam mais em  atividades  so-
cialmente atreladas à mulher, como a cadeia 
de artesanato que, ainda assim, não é valori-
zada. As mulheres não têm  autonomia em 
outras cadeias produtivas, como a de Produ-
tos Florestais Madeireiros (PFM) e de Produ-
tos Florestais Não Madeireiros (PFNM). 

A integração da abordagem de gênero nos 
serviços de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater), a garantia de acesso a documen-
tos para adesão a programas de compras pú-
blicas institucionais, a oferta de capacitações 
e a valorização de saberes tradicionais são 
caminhos que vão aumentar a presença das 
mulheres nas atividades produtivas. 

Ações propostas      

39.1.1 Auxiliar a emissão da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de For-

talecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) (DAP Mulher) e acesso ao Pronaf Mu-

lher 

39.1.2 Instruir agentes bancários de operacionalização de créditos sobre as linhas 

disponíveis, avaliação adequada dos projetos submetidos e atendimento qualifi-

cado à mulher agricultora

39.1.3 Apoiar técnica e financeiramente projetos de Ater protagonizados por mu-

lheres

39.1.4 Capacitar trabalhadoras rurais sobre a política de crédito

39.1.5 Ampliar e qualificar o acesso à assessoria técnica socioambiental, ao crédi-

to especial e à agro-industrialização para assentadas da reforma agrária

39.1.6 Promover o acesso igualitário das mulheres ao Programa Crédito Fundiário

39.2.1 Promover a integração entre as questões de gênero e projetos de Redução 

de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal (REDD) executados pela 

Sema, garantindo a participação de mulheres 

39.2.2 Ampliar a atuação de mulheres no Projeto “Pé de Pincha” 

39.2.3 Sensibilizar e capacitar gestores/as e profissionais da área ambiental nas 

temáticas de gênero

39.3.1 Estabelecer parceria entre SES, Idam, Sepror, Sedecti-AM e Secretarias Mu-

nicipais de Saúde e Produção e OSCs para organização de arranjos produtivos de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos com foco em mulheres das comunidades rurais 

39.3.2 Promover encontros intergeracionais entre mulheres para a transmissão de 

saberes 

39.1 Ofertar serviços 

de Ater para mulheres 

no meio rural, através 

de ações das secre-

tarias municipais de 

Produção, Idam e Incra

39.2 Promover abor-

dagem de gênero nas 

políticas voltadas à 

conservação ambien-

tal, executadas pela 

Sema

39.3 Valorizar os sabe-

res das mulheres lo-

cais sobre a alimenta-

ção, nutrição, plantas 

medicinais e outros 

saberes culturais

Políticas Públicas
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Ações propostas      

39.4.1 Estabelecer parceria entre o Cetam e a Coordenadoria de Autonomia e Ren-

da das Mulheres da SEPM para a promoção de cursos no interior

39.4.2 Promover o acesso das mulheres ao crédito solidário do  Fundo de Promoção 

Social e SEPM

39.4.3 Estabelecer parceria SEPM e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-

nas Empresas (Sebrae) para oferta de cursos em áreas específicas e empreende-

dorismo 

39.5.1 Estabelecer parceria entre OSCs e a Rede Maniva de Agroecologia (Rema) 

para oferta de capacitação em agroecologia para mulheres

39.5.2 Construir hortas de plantas medicinais nas comunidades e organizar Ar-

ranjos Produtivos Locais para comercialização das plantas em Farmácias Verdes 

nos territórios

39.5.3 Ampliar e fortalecer canais de comercialização, como feiras locais

39.5.4 Incluir mulheres em cadeias de Turismo de Base Comunitária (TBC), turismo 

rural, turismo gastronômico, no manejo de PFNM e PFM

39.5.5 Incorporar a lente de gênero nos programas/projetos direcionados ao forta-

lecimento de cadeias produtivas

39.6.1 Incluir mulheres em cadeias que não são comumente relacionadas a elas 

(para além do artesanato)

39.6.2 Apoiar serviços de comercialização e cooperativismo de grupos de mulhe-

res rurais

39.6.3 Incentivar o acesso de mulheres às incubadoras e empreendimentos econô-

micos solidários e fortalecer a rede de mulheres na economia solidária

39.4 Incluir mulheres 

no mercado formal de 

trabalho

39.5 Fortalecer a 

atuação das mulheres 

em cadeias produtivas 

locais 

39.6. Valorizar o tra-

balho de mulheres em 

cadeias produtivas 

Políticas Públicas

Sociedade Civil

Ações localizadas

•  Promover Mutirão para a retirada da DAP 
mulher nas áreas rurais do município de 
Careiro, Manicoré e Distrito de Realidade 
em Humaitá.

•  Formar mulheres como agentes de lazer 
local voltados ao turismo de base co-
munitária, ao turismo rural, ao turismo 
gastronômico na comunidade de Iga-
pó-Açu de Manicoré e na RDS Lago do 

Mamori, Careiro.

•  Ofertar cursos do Sebrae na Vila dos Ma-
ranhenses, Careiro.

•  Estabelecer parceria entre a Casa do 
Rio e a Rede Maniva de Agroecologia 
(Rema) para oferta de capacitação 
em agroecologia para mulheres em 
Careiro.
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MANEJO DO PIRARUCU  
EM  MAMIRAUÁ 

O Plano de Manejo de Pirarucu na RDS 
Mamirauá, fruto de uma parceria entre 
pesquisadores do Instituto Mamirauá 
(fomentada pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações) 
com os próprios comunitários da UC, 
é uma ação inspiradora para a região, 
pois evidencia a importância de 
inclusão de mulheres nos processos de 
tomada de decisões de todas as etapas 
da cadeia produtiva. De forma coletiva, 
comunidades do interior do Amazonas   
estabeleceram acordos de pesca que 
definem épocas de defeso e cotas de 
pesca para garantir a sobrevivência da 
espécie. Durante a elaboração do plano, 
as mulheres participaram ativamente 
das discussões e das tomadas de 
decisão  sobre o acesso aos recursos 
pesqueiros. As pescadoras também 
ocuparam cargos dentro do coletivo. 
Com essa inclusão na cadeia produtiva, 
ocorreu a ressignificação do trabalho 
envolvido na pesca manejada, alterando 
os espaços tradicionalmente ocupados 
pelos homens. Em suma, passaram 
a ser valorizadas as atividades nas 
etapas pré e pós captura do pirarucu, 
realizadas recorrentemente por 
mulheres, ampliando para além do ato 
da coleta, frequentemente realizado 
pelos homens.

OE40 - Ampliar a participação de 
mulheres em espaços de governança  

     A desigualdade de gênero também emer-
ge na baixa presença de mulheres em espa-
ços de governança não-governamentais e 
governamentais. As mulheres são minoria  
nos conselhos de Unidades de Conservação 
(UCs), conselhos municipais de políticas 
públicas, associações e diretorias de coo-
perativas. Nenhum dos territórios-alvo da 
ADT possui Conselho Municipal da Mulher 
funcionando. Embora existam grupos de 
mulheres organizados nos territórios, ainda 
há inúmeras barreiras para que elas,  de fato, 
possam influenciar  nas tomadas de decisão. 

     Os territórios-alvo contam com mulheres 
que encabeçam a luta pela conservação de 
seus territórios e são líderes comunitárias, 
de associações e de cooperativas, mas que ao 
longo de sua trajetória enfrentaram desafios, 
como ameaças de violência e a falta de aber-
tura por parte do poder público em aceitar 
a liderança feminina. A existência de mobi-
lizações sociais e a legitimação da participa-
ção de mulheres em instâncias participativas 
são fundamentais para a integração da abor-
dagem de gênero em ações governamentais e 
da sociedade civil. 
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Ações propostas      

40.1.1 Criar o Fórum de Políticas para as Mulheres dos territórios-alvo

40.1.2 Fortalecer o Fórum Estadual de Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas

40.1.3 Apoiar a participação de mulheres dos territórios-alvo no Fórum Estadual 

das Mulheres do Campo e da Floresta 

40.1.4 Garantir participação de jovens e mulheres nas Conferências Municipais e 

Estaduais de políticas públicas

40.1.5 Qualificar a participação das mulheres nos espaços onde elas já se fazem 

presentes, através de capacitações, apoio logístico (creches, deslocamento, hos-

pedagem, dentre outros) 

40.1.6 Apoiar a capacitação de lideranças femininas para atuar de forma qua-

lificada nos conselhos, fóruns e comissões gestoras das políticas, programas e 

ações socioambientais

40.2.1 Criar Conselho Municipal da Mulher nos territórios

40.2.2 Sensibilizar grupo de mulheres a respeito da importância de participar dos 

conselhos

40.3.1 Inserir mulheres nas atividades de monitoramento ambiental

40.3.2 Incluir mulheres nos conselhos gestores das unidades de conservação 

40.3.3 Promover arranjos de governança participativos, que garantam a presença 

de mulheres na gestão das políticas ambientais e no manejo de recursos naturais

40.3.4. Estimular a participação das mulheres nos conselhos, fóruns e comissões 

gestoras de estratégias socioambientais 

40.3.5. Elaborar material pedagógico para a difusão da política ambiental e capa-

citação de mulheres

40.3.6 Promover a participação de mulheres nos programas e ações de mudanças 

climáticas, assentamentos rurais e licenciamento

40.3.7 Promover a participação de mulheres na implementação de Acordos e Mo-

nitoramento de Pesca 

40.3.8 Fortalecer a participação de mulheres no programa de Agentes Ambientais 

Voluntários da Sema 

40.4.1 Apoiar a presença de mulheres em instâncias de controle social para desti-

nação de terras públicas em nível federal 

40.4.2 Apoiar a presença de mulheres em instâncias de controle social para des-

tinação de terras públicas e ações fundiárias em geral 

40.4.3 Garantir a participação de organizações e grupos de mulheres em todas 

as etapas do desenvolvimento de políticas, programas e projetos habitacionais, 

assim como na elaboração de novas leis, a fim de que suas necessidades especí-

ficas sejam levadas em conta

40.5.1 Apoiar a inclusão de mulheres nas associações 

40.5.2 Apoiar a inclusão de mulheres em cooperativas 

40.5.3. Apoiar mulheres para ocupar posições de liderança em associações e coo-

perativas

40.5.4 Promover a formação de associações e grupo de mulheres

40.6.1 Apoiar rodas de conversa para discussões a respeito da paridade de gênero 

dentro dos sindicatos de produtores rurais 

40.1 Promover a par-

ticipação de mulheres 

em Fóruns, Confe-

rências Municipais e 

Estaduais

40.2 Consolidar o 

Conselho Municipal da 

Mulher 

40.3 Ampliar o número 

de mulheres em espa-

ços de governança de 

promoção da con-

servação ambiental 

geridos pela Sema

40.4 Ampliar o número 

de mulheres em es-

paços de governança 

que influenciam sua 

permanência nos ter-

ritórios

40.5 Fortalecer a par-

ticipação de mulheres 

em espaços de asso-

ciativismo e coopera-

tivismo comunitário

40.6 Promover ações 

para garantir paridade 

entre homens e mulheres 

no movimento sindical

Políticas Públicas

Sociedade Civil
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Ações propostas      

40.7.1 Apoiar o fortalecimento de grupos de mulheres 

40.7.2 Fortalecer as redes de articulação do território da BR-319, como PLPs, Divas 

da Floresta e Rede Transdisciplinar da Amazônia (Reta) 

40.7.3 Promover intercâmbio entre mulheres produtoras rurais dos territórios da BR-319

40.7.4 Promover a participação de mulheres da BR-319 na Marcha das Margaridas

40.7 Fortalecer redes 

de apoio às mulheres

Sociedade Civil

Ações localizadas

•  Incluir mulheres no Conselho do Lago 
do Capanã Grande, Manicoré.

•  Fortalecer a participação de mulheres 
no Conselho da Reserva de Desenvol-
vimento Sustentável (RDS) Igapó-Açu 
e na RDS Amapá de Manicoré.

•  Criar grupo de mulheres da Comuni-
dade São José no Careiro e na Comu-
nidade de Democracia em Manicoré. 

•  Fortalecer o grupo de mulheres no 
Distrito de Realidade em Humaitá.

•  Promover encontros de mulheres do 
Projeto de Assentamento Panelão em 
Careiro 

•  Promover encontros de mulheres dos 
Ramais de Careiro e Manicoré.

•  Inserir mulheres na diretoria da Coo-
perativa Verde de Manicoré (Covema) 
e Cooperativa dos Produtores Agrope-
cuários de Manicoré (Coopema).

•  Fortalecer a presença de mulheres na 
Central das Associações Agroextrati-
vistas de Democracia (CAAD)

•  Promover um encontro de mulheres da 
BR-319, a partir da articulação lidera-
da pela Reta, Casa do Rio e demais or-
ganizações presentes nos territórios.

•  Fortalecer e apoiar as PLPs, Divas da 
Floresta em Careiro.

•  Fortalecer a Rede Transdisciplinar da 
Amazônia (Reta).

•  Promover um encontro de parteiras 
Projeto de Assentamento Extrativista 
(PAE) Jenipapo, RDS Amapá e Lago 
do Capanã Grande, em Manicoré. 

•  Incluir e apoiar participação de mu-
lheres na implementação de Acordos 
e Monitoramento de Pesca no rio Ma-
nicoré, em Manicoré, e nas comunida-
des de Tupana e Araçá, em Careiro.

•  Promover encontros intergeracionais 
com mulheres para a transmissão 
dos conhecimentos das parteiras na 
Resex Lago Capanã Grande, PAE Je-
nipapo e a RDS Rio Amapá, em Ma-
nicoré.
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PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

As precariedades de infraestrutura da zona 
rural, como a falta de energia elétrica e água 
encanada tornam a condição do trabalho 
das mulheres ainda mais penosa. Em geral, 
compete às mulheres que vivem na zona rural  
buscar água para o abastecimento da casa.  
A falta de canalização interna dificulta 
muito atividades como cozinhar, lavar a 
louça, lavar roupas e o cuidado com as 
crianças. Adicionalmente, a baixa qualidade 
da água pode trazer problemas constantes 
de saúde, que sobrecarregam as mulheres 
que cuidam dos doentes.  
O acesso à energia elétrica facilita as 
tarefas domésticas, pois possibilita o uso 

da máquina de lavar roupa, geladeira e de 
outros equipamentos que aliviam a carga 
de trabalho. 
Nesse contexto, programas como o Luz para 
Todos – formatado para  universalizar o 
acesso e uso de energia elétrica para todas 
as áreas rurais e regiões de difícil acesso 
no país –, por exemplo, apesar de não terem 
recorte específico de gênero, acabam por 
impactar a vida cotidiana de inúmeras 
mulheres. O excedente de horas que 
porventura ocorrer pode permitir às mulheres 
investir mais tempo em atividades que 
aumentem a autonomia e o empoderamento. 
Com isso, poderão ser estabelecidos novos 
parâmetros para uma divisão sexual do 
trabalho mais equânime. 
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INCLUSÃO  
SOCIAL E 
AUTONOMIA  
AO JOVEM

11
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE? 

Apesar das taxas de êxodo rural terem di-
minuído nas últimas décadas, entre os jovens 
elas seguem aumentando1. O que gera a frus-
tração dos projetos de vida, o inchaço dos 
centros urbanos, o comprometimento da se-
gurança alimentar e nutricional, o envelhe-
cimento da população, a ausência de mão de 
obra no campo e a perda de conhecimentos e 
saberes tradicionais. 

É comum o desinteresse da juventude 
pela agricultura e pelo meio rural por uma 
série de fatores. Entre eles, os baixos e instá-
veis rendimentos provenientes da atividade 
agrícola, às condições de trabalho pesadas, 
o aprendizado no ensino formal que pouco 
se aproxima das realidades dos agricultores e 
às dificuldades materiais que desafiam a vida 
cotidiana das famílias no campo – em espe-
cial as estradas precárias e a frequente falta 
de conexão com a internet2.

O caminho natural, diante de tantas di-
ficuldades, é a migração para as cidades3. 
Além disso, lideranças de comunidades em 
Manicoré ao longo do rio Madeira relatam a 
adesão crescente da juventude ao garimpo. 
Apesar de penosa, a atividade oferece remu-
neração alta, se comparada aos rendimen-
tos da agricultura.  

Em um contexto de rápidas transforma-
ções do mercado de trabalho cada vez mais 
tecnológico , as habilidades exigidas para o 
fortalecimento da agricultura familiar vão 
além das  passadas de pai para filho, proces-
so que desafia as tradições. Faz-se necessá-

1 MAPA (2018)
2 IPEA (2021)
3 IPEA (2012)

rio o desenvolvimento de competências ge-
renciais (como identificação e conquista de 
mercados específicos) e  técnicas (como mo-
dernização da produção e articulação com 
políticas públicas), além de um engajamento 
com os  espaços de participação social. 

Com as condições e ferramentas necessá-
rias, a juventude tem o potencial de alavan-
car oportunidades por meio da  inovação. A 
conexão com conteúdos de gestão e a inicia-
tivas que inspirem um olhar para vocações 
locais pode despertar o potencial empreen-
dedor dos jovens 4.

A disseminação da educação no campo e 
o resgate de espaços de cultura, esporte e la-
zer são diretrizes fundamentais para fixar os 
jovens no campo e prepará-los para a suces-
são rural. Estimular  à presença da juventude  
em grupos produtivos (cooperativas, asso-
ciações) e fóruns públicos (conselhos muni-
cipais) é um caminho importante para que 
os jovens possam dar voz às suas demandas e, 
assim,participarem  ativamente de processos 
decisórios5.

O cenário da Nova Ruralidade (em que 
não existe uma divisão clara entre o urbano 
e o rural) faz surgir novas demandas por ou-
tras atividades  não necessariamente volta-
das às atividades agrícolas. Nesse contexto, 
muitas políticas destinadas à juventude não 
incorporam as transformações ocorridas ao 
longo dos anos, e, portanto, não contemplam 
os anseios desse grupo social.6 

4 FGVCES (2018)
5 SNJ (2018)
6 IICA (2013)
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Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Desenvolver 
projetos culturais 

e atividades 
esportivas

Garantir 
professores 

qualificados e 
com formação 
adequada às 

disciplinas

Desenvolver 
estratégias de 

combate ao tráfico 
de drogas

Estabelecer 
parcerias entre 
as comunidades 
e organizações 

governamentais e 
não governamentais

Ofertar cursos 
profissionalizantes 

e desenvolver 
projetos de 

empreendedorismo 
e geração de renda 

voltados para o 
público jovem

Garantir 
alfabetização de 
jovens e adultos

Reformar/
construir os 

centros sociais 
comunitários

Garantir os 
direitos das 
crianças em 

relação à 
educação e ao 

lazer
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Banco de areia de
problemas mapeados

Falta de perspectiva 
profissional

Baixo engajamento em 
espaços de participação 

social e atividades coletivas

Violência e violação  
de direitos de crianças  

e adolescentes

Chegada de drogas  
e entrada das facções  
de tráfico no interior

Ausência de 
infraestrutura e serviços 

de lazer e cultura

Insuficiência e inadequação dos 
serviços de assistência técnica 

Baixa infraestrutura 
de comunicação e 

locomoção no estado do 
Amazonas

Baixo e instável 
rendimento e condições 

extenuantes da atividade 
agrícola

Ensino e educação 
profissional não 
adaptados ao 
contexto rural

Dificuldade de reter  
os jovens na comunidade

Jovens sendo cooptados 
para atividades predatórias 

e ilegais

Estruturantes

Aparentes
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OE41 - ADEQUAR A EDUCAÇÃO DO CAMPO 
À REALIDADE RURAL 

Os territórios-alvo evidenciam alguns de-
safios para permanência dos estudantes no 
contexto rural e garantia de acesso à educa-
ção adequada à sua realidade. Um dos maio-
res problemas recai no número insuficiente 
de escolas disponíveis  e na disponibilidade 
do transporte escolar. Como as distâncias são 
longas, muitos alunos saem de suas casas logo 
cedo, mas levam cerca de 4 horas para chegar 
à  escola, tendo que utilizar  o transporte ter-
restre e/ou fluvial. Na escola, esses alunos já 
estarão desmotivados, cansados e com fome. 
Transporte de melhor qualidade e uma quan-
tidade maior de  escolas minimizariam os 
transtornos educacionais. 

Outro desafio é a  falta de conectividade à in-
ternet nas escolas,  necessidade que se tornou 
ainda mais urgente durante a pandemia da 
Covid-19. Cursos para qualificar a atuação dos 
professores nas comunidades mais afastadas 
também é um hiato que precisa ser preenchido. 

Além dos problemas de infraestrutura, a per-
manência do jovem no campo é muitas vezes 
comprometida porque a educação disponível é  
descolada da realidade que ele vive. Tanto a pro-
posta pedagógica quanto  a curricular, em geral, 
não levam em consideração a necessidade de 
existir uma  articulação entre escola e trabalho, 
não intercalando tempo-escola e tempo-comu-
nidade7. Os caminhos aqui apontados buscam 
introduzir ações e discussões para adequar a 
educação no campo e aproximar o conheci-
mento científico dos cotidianos locais. 

A Coordenadoria da Educação do Cam-
po (Cecampo) da Secretaria de Educação do 
Estado (Seduc) do Amazonas finalizou, em 
2020, uma proposta político-pedagógica es-
pecífica para a realidade rural. O documen-
to, que está em análise no conselho estadual 
de educação, busca construir pontes com os 
potenciais produtivos locais. . Embora a gra-
de curricular e o material didático permane-
çam os mesmos das escolas urbanas, as di-
retrizes educacionais tendem a seguir o que 
está sendo construído pelo Comitê Estadual 
da Educação no Campo. 

7  MOLINA; FREITAS (2011) 

Transformação 
esperada

Senso de 
pertencimento, 

autonomia e 
perspectivas futuras 

aos jovens

Geração de renda 
e promoção de 

sociabilidades que 
permitam aos jovens a 
permanência nos seus 
lugares de origem e os 

afastem das drogas

Acesso a uma 
educação de 

qualidade e adequada 
à realidade dos jovens 

no campo

Conectividade 
e infraestrutura 
para educação 
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Ações propostas      

41.1.1 Criar um Grupo de Trabalho para envolvimento das demais secretarias es-

taduais (Secretaria de Estado de Educação e Desporto; Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente; Secretaria de Estado da Produção Rural; Secretaria do Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), da sociedade civil 

organizada na elaboração de uma Política Estadual de Educação no Campo ade-

quada à realidade rural 

41.1.2 Construir uma proposta curricular específica para educação do campo pela 

Coordenadoria de Educação do Campo (Cecampo), vinculada à Seduc

41.1.3 Incentivar à criação do setor de Educação do Campo nas Secretarias Mu-

nicipais de Educação

41.2.1 Incluir no projeto pedagógico da Seduc atividades que conectem a escola 

à comunidade, priorizando o engajamento de pais e familiares no processo edu-

cativo (ex: trabalhos em grupo para a construção de censos comunitários e diag-

nósticos agrícolas; assembleias, eventos, dias de campo nos quais a família toda 

participe)

41.2.2 Fomentar a inclusão sobre cultura/modos de vida local nos Projetos Políti-

co-Pedagógicos das escolas

41.2.3 Fomentar a escolha e a elaboração

de livros didáticos que dialoguem com a realidade local

41.2.4 Fomentar a participação de jovens das comunidades rurais na elaboração e 

revisão dos projetos político- pedagógicos das escolas

41.3.1 Criar e/ou fortalecer o setor de Educação do Campo nas Secretarias Mu-

nicipais de Educação para o acompanhamento das escolas rurais e articulação 

com o governo estadual e entidades do campo

41.3.2 Implantar projetos-piloto de educação no campo, como Casa Familiar Rural 

e de promoção à inclusão da pedagogia da Alternância e Pedagogia da Floresta 

nas escolas, apoiados por organizações da sociedade civil 

41.1 Formular uma 

Política Estadual de 

Educação no Campo

41.2. Implementar a 

proposta pedagógi-

ca para educação no 

campo (em curso)

41.3 Promover a dis-

cussão sobre peda-

gogias alternativas e 

educação no campo

Políticas Públicas
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Ações Localizadas

•  Implantar projetos-piloto de Casas Fa-
miliares Rurais em parceria com a so-
ciedade civil (Conselho Nacional das 
Populações Extrativistas, associação 
comunitária) e Secretaria Municipal de 
Educação na comunidade Boa Espe-
rança, no município de Manicoré 

•  Apoiar uma segunda Formação de Jo-
vens Rurais do município de Careiro, 
promovendo um intercâmbio entre jo-
vens da região Norte   

•  Envolver as OSCs e movimentos so-
ciais dos territórios da BR-319 na 
discussão da Política Estadual de 
Educação no Campo: Casa do Rio e 
associações comunitárias, no Ca-
reiro; Associação de Comunitários, 
em Igapó-Açu; Central das Associa-
ções Agroextrativistas de Democra-
cia (CAAD), Central das Associações 
Agroextrativistas do Rio Manicoré 

(CAARIM), Associação de Moradores 
Agroextrativistas do Lago do Capanã 
Grande (AMALCG), associações co-
munitárias em Manicoré; Cáritas, Pas-
toral Ribeirinha, Grupo Folclórico Cai-
piras de Santo Antônio, Pastoral da 
Juventude, Associação Comunitária 
de Paraisinho, em Humaitá 

•  Fortalecer a estratégia, já em planeja-
mento, de descentralização do Centro 
de Educação Tecnológica do Amazo-
nas (Cetam) para área rural do Careiro

•  Articular parceria entre Prefeitura de 
Manicoré e Casa do Rio para implan-
tação de projeto-piloto de educação 
no campo em Igapó-Açu

•  Criar Setor de Educação no Campo 
nas Secretarias Municipais de educa-
ção do Careiro e de Manicoré
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Políticas Públicas

OE42- AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS PELA JUVENTUDE

Nas pesquisas sobre o tema da juventude 
na agricultura, além do  fortalecimento da 
educação no campo, a oferta de lazer e cul-
tura surge  como uma das principais ações  
para fixar  jovens no campo e prepará-los 

para a  sucessão rural8. Resgatar espaços de 
socialização em territórios rurais passa pelo 
fortalecimento de uma agenda cultural, 
construção e manutenção de infraestrutura 
para esportes e conectividade, disponibilida-
de de transporte para locomoção entre co-
munidades e intermunicipal, dentre outros. 

8  FGVCES (2019) 

Ações propostas      

42.1.1 Captar recursos para elaboração de projetos alternativos de conectividade, 

como as redes comunitárias

42.1.2 Sensibilizar e engajar os jovens das comunidades a estruturar arranjos co-

munitários para telecomunicações

42.1.3 Realizar parcerias com a academia e OSCs para desenho e implementação 

de soluções alternativas

42.2.1 Promover parceria entre o Cetam, governos municipais e associações co-

munitárias para ofertar cursos de uso e manutenção de tecnologias aos jovens 

das áreas rurais dos municípios 

42.2.2 Incentivar projetos-piloto de instalação de rede de internet em escolas

42.2.3 Ofertar curso de ensino superior à distância, usando salas de tecnologia do 

ensino mediado da Seduc 

42.2.4 Expandir o número de escolas nas áreas rurais que ofertam ensino médio 

e educação de jovens e adultos (EJA) por meio de salas de ensino mediado por 

tecnologia

42.3.1 Promover a continuidade das ações de cultura por meio dos agentes de 

cultura local 

42.3.2 Fortalecer os campeonatos esportivos nas áreas rurais, expandindo para 

além do futebol

42.3.3 Garantir espaço para projetos de dança e arte nas escolas

42.3.4 Capilarizar, em parceria com OSCs, iniciativas de lazer urbanas para os jo-

vens das comunidades rurais 

42.3.5 Engajar grupos de lazer em espaços de discussão sociopolíticos, com par-

ticipação dos jovens

42.4.1 Buscar financiar/realizar, em parceria com OSCs, iniciativas de cultura, es-

porte e lazer no meio urbano e rural

42.1 Ampliar a oferta 

de conectividade no 

meio rural em parceria 

com a sociedade civil 

42.2. Fortalecer e 

ampliar a conectivi-

dade para promover o 

ensino no meio rural 

42.3 Resgatar espaços 

de cultura, esporte e 

lazer

42.4 Garantir recursos 

e investimentos em 

iniciativas de cultura, 

esporte e lazer

Sociedade Civil 
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Ações Localizadas

•  Capilarizar os cursos do Cetam para 
jovens da área rural do município de 
Careiro 

•  Fortalecer o grupo Amigos do Pedal 
em Manicoré e garantir incentivo ao 
evento Pedal Rural 

•  Construção de uma praça no distrito 
de Realidade, Humaitá

•  Fortalecer/captar recursos para as 
atividades da Associação Cultura e 
Esporte na Comunidade (CEC) (Ma-
nicoré) 

•  Fortalecer a participação dos jovens 
nas festas do Boto e do Tucunaré em 
Igapó-Açu 

•  Promover discussão para implantação 
do Programa Educação Conectada na 
escola do Distrito de Realidade, Hu-
maitá (em curso na Secretaria Muni-
cipal de Educação)

•  Implantar em Democracia, Manicoré, 
projeto-piloto de parceria entre Seduc 
e Universidade Estadual do Amazonas 
(UEA) de uso da sala de aula tecnoló-
gica para oferta de ensino superior à 
distância
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OE43 - Apoiar a inserção dos jovens  
em espaços de participação 
social governamentais e não-
governamentais
 

Outro aspecto importante para que a juven-
tude veja valor no campo é fortalecer a presen-
ça dela em grupos produtivos (cooperativas, 
associações) e fóruns públicos (conselhos mu-
nicipais), a fim de que participe ativamente de 
processos decisórios.

Por ser um importante agente de mudança, 
desde cedo o jovem deve ser sensibilizado a se 
envolver em ações participativas. 

Quanto mais os jovens forem estimulados 
a desenvolver atividades em grupo, ações co-

munitárias, projetos de valorização cultural 
e de desenvolvimento local (mesmo em ins-
tâncias informais da sociedade como grupos 
civis, religiosos e escolares), mais serão pro-
tagonistas das transformações e mais aptos 
estarão para atuar  em instâncias formais9. 

Apesar de muitas vezes ser incompreendido 
e inibido a participar em certos grupos sociais, 
quando o jovem passa a ter consciência do seu 
papel social ele tende a mostrar de forma mais 
clara suas potencialidades, tanto de resistência 
quanto de atuação proativa. Além de ser funda-
mental estimular a participação dos jovens, é 
necessário que existam condições para que eles 
possam participar desses grupos sociais, como 
transporte, alimentação e horários adequados à 
rotina de estudo e trabalho. 

9  BORGES; TEIXEIRA (2013)

Ações propostas      

43.1.1 Realizar encontros e rodas de conversa de jovens entre as comunidades  

43.1.2 Criar e fortalecer centros de convivência comunitários para encontro de 

jovens

43.1.3 Fortalecer redes de articulação de jovens do território da BR-319 e promover 

intercâmbio com juventudes de outras regiões do Brasil (com Casa do Rio, Rede 

Transdisciplinar da Amazônia (Reta), Associação Cultura Esporte e Comunidade 

(CEC)

43.2.1 Fomentar e apoiar a formação de lideranças jovens nas comunidades

43.2.2 Fortalecer a formação de grupo de jovens 

43.2.3 Engajar jovens para participar de associações de moradores, conselhos de 

unidades de conservação (UCs), cooperativas, sindicatos de trabalhadores rurais, 

Fórum da BR-319, dentre outros espaços

43.3.1 Articulação entre gestores públicos do  meio rural para sensibilizar e enga-

jar o jovem em pautas e espaços coletivos de influência da  BR-319 

43.3.2 Formular e realizar formação de professores de escolas do campo para en-

gajar  o jovem em espaços de governança  

43.3.3 Apoiar a formação de grêmios estudantis nas escolas 

43.3.4 Sensibilizar as comunidades para a formação de associações de pais e 

mestres 

 

43.1 Promover a troca 

entre jovens do terri-

tório para fortalecer 

seu protagonismo e 

autonomia nas co-

munidades e grupos 

produtivos onde estão 

inseridos 

43.2 Fortalecer e 

apoiar a participação 

dos jovens em grupos 

e organizações sociais 

locais 

43.3 Sensibilizar os 

jovens no meio rural 

em conjunto com o 

Instituto de Desenvol-

vimento Agropecuário 

do Estado do Ama-

zonas (Idam), Seduc, 

Secretaria de Estado 

de Assistência Social 

(Seas) , para a partici-

pação de espaços de 

governança 

Sociedade Civil 

Políticas Públicas
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Ações propostas      

43.4.1 Garantir meios de transporte e horários adequados para que os jovens par-

ticipem  de conselhos, comitês e conferências 

43.4.2 Fortalecer a participação de jovens nos conselhos municipais de Educação, 

Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e de Direitos da Criança e Adolescente 

(CMDCA)

43.4.3 Apoiar e sensibilizar a participação dos jovens nas conferências municipais 

e estaduais

43.5.1 Promover articulação entre OSCs e Seduc para reativar o Conselho Esta-

dual da Juventude do Amazonas

43.5.2 Promover a participação de jovens dos territórios de influência da BR-319 

no Conselho Estadual da Juventude do Amazonas

43.4 Aprimorar ou 

resgatar espaços 

públicos que permitam 

uma rotina de inter-

locução da juventude 

com o poder público, 

como assembleias, 

conselhos, comitês e 

conferências

43.5 Reativar o Conse-

lho Estadual da Juven-

tude do Amazonas

Políticas Públicas

 
Ações Localizadas

•   Incluir jovens no Conselho da Reserva 
Extrativista (Resex) Lago do Capanã 
Grande e na Reserva de Desenvolvi-
mento Sustentável (RDS) Matupiri, 
Manicoré 

•  Fortalecer os jovens no Conselho da 
RDS Igapó-Açu e da RDS Rio Amapá, 
Manicoré

•  Apoiar a formação de um grupo de jo-
vens da comunidade São José, Carei-
ro, e em Democracia, Manicoré 

•  Apoiar para fortalecer o grupo de jo-
vens no Distrito de Realidade, Humaitá  

•  Apoiar o fortalecimento do grupo de 
jovens da RDS Matupiri, Manicoré

•  Promover encontros de jovens no Pro-
jeto de Assentamento (PA) Panelão, 
Careiro

•  Apoiar para visibilizar o trabalho do 
jovem na cadeia da castanha, do açaí 
e inserção na diretoria da Cooperativa 
Verde de Manicoré (Covema) e Coo-
perativa dos Produtores Agropecuá-
rios e Extrativistas dos Recursos Na-
turais de Manicoré (Coopema)

•  Fortalecer a presença de jovens na 
Central das Associações Agroextrati-
vistas de Democracia (CAAD), Mani-
coré

•  Promover a inclusão do jovem na as-
sociação comunitária do Projeto de 
Assentamento Agroextrativista (PAE) 
Janipapo, Manicoré

•  Promover a inclusão de jovens na di-
retoria da Cooperativa de Produtores 
Agrícola do Careiro (Coopac), Careiro

•  Apoiar a inserção e fortalecimento de 
jovens no Sindicato de Trabalhadores 
Rurais de Careiro

•  Promover um encontro de Jovens da 
BR-319 

•  Promover a capacitação de conselhei-
ros Jovens nos municípios de Careiro, 
Manicoré e Humaitá 

•  Apoiar e sensibilizar jovens urbanos e 
rurais para a participação nos conse-
lhos de Educação, Saúde, Meio Am-
biente e de Direitos da Criança e Ado-
lescentes, nos municípios de Careiro, 
Manicoré e Humaitá
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RÁDIO FLORESTA 

Um exemplo de iniciativa que fomenta 
a participação dos jovens em espaços 
de governança não-governamentais é 
a iniciativa conduzida por um grupo de 
jovens do Careiro com apoio da Casa 
do Rio, a Rádio Floresta. A Rádio é um 
dispositivo político, de contato, inter-
câmbio e aprendizagem coletiva que 
tem como objetivo promover a democra-
tização da comunicação feita por jovens 
na zona urbana e rural do município. A 
rádio preza por levar informação valori-
zando também a cultura, a educação, a 
sustentabilidade territorial e o respeito 
à diversidade e principalmente infor-

mações sobre os direitos das crianças, 
adolescentes, jovens, mulheres e do ido-
so, a partir do protagonismo juvenil. Ela 
se configura como um corpo comum da 
comunidade do Careiro, onde pessoas 
engajadas em lutas potencializam suas 
vozes, os trabalhos que já desenvolvem e 
experimentam uma escuta ativa, já que 
no município a rádio é o meio de co-
municação mais utilizado.  A rádio, que 
funciona a partir do protagonismo do 
jovem, além de representar uma forma 
de organização desse grupo social para 
adquirir autonomia, empodera e inspira 
outros jovens a partir da disseminação 
de conhecimentos e direitos. 
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OE44- Atrair jovens ao campo  
e à sucessão rural

Outro importante gatilho capaz de via-
bilizar a decisão dos jovens de  permanecer 
no campo é diversificando a  renda nas pro-
priedades rurais. O potencial empreendedor 
do jovem pode ser despertado quando ele se 
conecta a conteúdos de gestão e a iniciativas 
que inspirem um olhar para vocações lo-
cais, podendo articular interesses e compe-
tências, reconhecendo potencialidades que 
estão no seu entorno e tornando atrativa a 
permanência na localidade10.

A migração dos jovens do campo para ci-
dades é fruto, em parte, de um conflito en-

10  FGVCES (2018) 

tre um  projeto de vida e aquilo  planejado 
pelos  pais, que emerge por causa de uma 
estrutura hierarquizada de família. Há, por 
parte do jovem, a vontade de construir e ad-
ministrar seu projeto de vida e realizar mu-
danças na propriedade da família. Contudo, 
sem autonomia, o jovem não tem poder de 
decisão  em empreendimentos familiares e 
coletivos, o que coloca em xeque  a produ-
tividade e organização da comunidade , re-
duzindo a possibilidade  de novas gerações 
surgirem no campo11. 

Apresentamos agora oportunidades para a 
inserção e continuidade da juventude nas ati-
vidades produtivas. São caminhos para que os 
jovens seja protagonistas de suas vidas.

11 NASCIMENTO (2014) 

Ações propostas      

44.1.1 Divulgar programas de acesso ao crédito, como a linha jovem do Pronaf e o 

Terra Brasil – Programa Nacional de Crédito Fundiário nas comunidades rurais via 

técnicos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 

e outras organizações

44.1.2 Promover mutirão realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuá-

rio do Estado (Idam)   para a retirada da Declaração de Aptidão ao Pronaf

Jovem (DAP)

44.1.3 Instruir agentes bancários responsáveis pela operacionalização dos pro-

gramas de concessão de créditos sobre as linhas disponíveis, avaliação adequada 

dos projetos submetidos e atendimento qualificado ao jovem

44.1.4 Promover Atividades de extensão rural voltada à gestão (Idam, Centro de 

Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam)

Departamento de Organizações Comunitárias, Prefeitura (DOC) e Associações 

comunitárias)

44.2.1 Captar recursos e realizar capacitação de jovens em sistemas agroecológi-

cos em conjunto com a Escola Itinerante de Agroecologia (iniciativa da Casa do 

Rio) e a Rede Maniva de Agroecologia (Rema)

44.2.2 Captar recursos e realizar capacitação de jovens em gestão de empreen-

dimentos comunitários 

4.2.3 Realizar capacitação de jovens para elaboração e submissão de projetos a 

editais e outras estratégias para captação de recursos

44.3.1 Financiar/realizar, em parceria com OSCs, programas de formação de pe-

quenos fornecedores (cooperativas de agricultores familiares – foco em jovens) 

em competências gerenciais e técnicas

44.1 Ampliar o acesso 

dos jovens ao crédito 

rural

44.2 Ampliar o prota-

gonismo dos jovens 

em empreendimentos 

produtivos 

44.3 Garantir recur-

sos/investimentos de 

empresas-âncora da 

cadeia de alimentos e 

cosméticos para reali-

zação de programas de 

formação de pequenos 

fornecedores

Políticas Públicas

Sociedade Civil
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Ações Localizadas

•  Ampliar a atuação do projeto Escola 
Itinerante de Agroecologia (EIA) da 
Casa do Rio (Careiro) e replicar em 
outros territórios, como Igapó-Açu e 
Manicoré 

•  Promover capacitações específicas 
para construção de projetos voltados 
aos programas de acesso ao crédito 
aos jovens das comunidades de Ca-
reiro, Manicoré e Realidade 

•  Promover mutirão realizado pelo Idam 
para a retirada do DAP Jovem, no mu-

nicípio de Careiro, Manicoré e no dis-
trito de Realidade, Humaitá

•  Ofertar cursos de uso de tecnologias 
na aprendizagem para jovens no início 
do ensino médio, no Careiro, através 
da parceria Cetam e Secretaria Mu-
nicipal de Educação, para combater 
evasão escolar

•  Fortalecer e apoiar a ampliação da 
atuação do Centro Salesiano na oferta  
de cursos profissionalizantes para os 
jovens rurais do município de Manicoré

CAROÁ- COOPERATIVA DE JOVENS 
EMPREENDEDORES RURAIS 

Uma iniciativa que pode servir com 
inspiração para tornar possível a per-
manência do jovem no seu território de 
origem é a Cooperativa Caroá. Formada 
e gerida por jovens (entre 18 e 32 anos) 
do semiárido cearense, promove agri-
cultura sustentável desde 2014. Após 
o ingresso de um grupo de jovens no 
programa Jovem Empreendedor Rural 
(PJER) da Adel (Agência de Desenvol-
vimento Econômico Local), a juventude 
rural identificou um grande gargalo na 
produção e comercialização no território 
do Vale do Curu e decidiu reunir jovens 
que estavam produzindo na região para 
pensar em como acessar novos mer-
cados. Assim nasceu a Caroá, com o 
objetivo de comercializar e fortalecer 
a agricultura familiar na região. Ciclos 
formativos foram conduzidos para a 

consolidação da cooperativa abarcando 
temas como: valores e práticas do coo-
perativismo e associativismo; planeja-
mento estratégico; e formulação de um 
plano de negócio. 

A iniciativa visa contribuir com a 
participação dos jovens no cotidiano da 
produção agrícola e busca elevar a pro-
dutividade e rentabilidade das atividades 
nas pequenas e médias propriedades da 
região. A comercialização acontece por 
meio da prefeitura e nas feiras agro-
ecológicas da Cooperativa. Os jovens 
cooperadores relataram que a partir da 
formação da cooperativa foi possível e 
se tornou interessante a permanência 
nos seus locais de origem. Além disso, o 
protagonismo deles na organização pro-
porcionou que fossem realizadas inova-
ções na forma de comercializar e produ-
zir, como as entregas delivery durante a 
pandemia do COVID-19.
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OE45- Garantir oportunidades para 
a inserção do jovem no trabalho em 
comunidade

Outras alternativas econômicas e produti-
vas surgiram no levantamento feito com as 
comunidades. 

Dar meios para que o jovem possa realizar 
atividades como cursos técnicos, capacitações 
e graduações são importantes para incluí-lo 
na cadeia de trabalho local. Nesse sentido, a 
valorização dos recursos humanos locais e 
o fortalecimento das vocações territoriais é 
fundamental para que os jovens não sejam 
transformados em profissionais ociosos.

Ações propostas      

45.2.1 Consultar alunos das escolas de ensino médio, prefeituras municipais e se-

tor privado sobre demandas de curso de ensino superior, especialmente Universi-

dade Estadual do Amazonas (UEA)

45.2.2 Promover parcerias com prefeituras municipais de extensão nas áreas ru-

rais dos territórios para inclusão do jovem

45.3.1 Sensibilizar os jovens e garantir seu protagonismo nos espaços de constru-

ção dessas atividades nas comunidades

45.3.2 Garantir a formação de jovens e mulheres como agentes de Turismo de 

Base Comunitária (TBC), Turismo Rural e de lazer (UEA, Cetam e Sebrae) 

45.3.3 Fortalecer as práticas realizadas por agentes de lazer local 

45.3.4 Ofertar treinamentos em gastronomia baseada na culinária e ingredientes 

amazônicos aos jovens e mulheres

45.3.5 Incentivar os jovens a participarem da promoção de eventos de lazer

45.3.6 Promover a formação de jovens agentes de cultura local 

45.4.1 Diagnosticar as demandas de formação nas comunidades rurais nas  as-

sociações 

45.4.2 Promover parceria com o Cetam para a oferta de cursos condizente com as 

demandas levantadas nas comunidades rurais

45.4.3 Promover a formação de jovens voltada ao empreendedorismo e à gestão 

de negócios (Sebrae), incluindo Marketing digital

45.5.1 Sensibilizar os jovens e garantir seu protagonismo nos espaços de constru-

ção dessas atividades nas comunidades

45.6.1 Realizar levantamento dos jovens com formação técnica nas comunidades

45.6.2 Promover a absorção dos jovens formados em ciências agrárias pelo Idam 

45.6.3 Identificar possíveis cruzamentos entre formações técnicas e instituições 

capazes de absorver os  jovens

45.7.1 Promover capacitações com jovens para o resgate e transmissão de conhe-

cimento das parteiras, dos desmentidores, benzedeira e seringueiros 

45.1 Criar estágios em 

órgãos públicos com 

bolsa remunerada 

45.2 Fortalecer a oferta 

do ensino superior nos 

territórios 

45.3 Fortalecer a inclu-

são de jovens na cadeia 

do TBC e do Turismo 

rural 

45. 4 Ofertar cursos pro-

fissionalizantes ao jovem 

45.5 Fortalecer a inclu-

são de jovens na cadeia 

do TBC e do turismo 

Rural 

45.6 Promover a absor-

ção dos jovens formados 

no mercado de  trabalho  

45.7 Promover encontros 

intergeracionais para a 

transmissão de saberes 

locais tradicionais 

(envolvendo crianças, 

jovens e idosos) 

Políticas Públicas

Socieda Civil
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Ações localizadas:

•  Criar estágios em órgãos públicos nos 
municípios de Manicoré, Careiro e Hu-
maitá

•  Promover formação de jovens do Ramal 
do São José, Careiro, voltada ao empre-
endedorismo e à gestão de negócios 

•  Fortalecer a atuação do Centro Sale-
siano na oferta de cursos profissiona-
lizantes para os jovens do município 
de Manicoré

•   Promover a formação de jovens agen-
tes de lazer local voltados ao turismo 
em Manicoré, Igapó-Açu, e Lago do 
Mamuri, Careiro. 

•  Promover capacitações com jovens 
para o resgate de conhecimentos tra-
dicionais com seringueiros na comu-
nidade do Lago Matupiri, Manicoré

FORMAÇÃO DE JOVENS RURAIS 

Um outro exemplo inspirador que 
pode ser replicado em outros territó-
rios é a Formação de Jovens Rurais. 
Fruto de uma parceria entre o Centro 
de Estudos em Sustentabilidade da 
Fundação Getúlio Vargas (FGVces) e 
a Casa do Rio, a iniciativa Formação 
de Juventude na Agricultura buscou 
sensibilizar e capacitar jovens da 
área rural, nos municípios de Careiro 
Castanho e Manicoré, inseridos em 
grupos produtivos, para fortalecer seu 
protagonismo e autonomia. 

Por meio de cinco encontros con-
duzidos virtualmente, foram reali-
zados intercâmbios de experiências 
com jovens de diferentes territórios 
para engajamento dos participantes 
e construção de novas referências do 
universo rural. Também foram apre-
sentados conceitos, ferramentas e 
métodos voltados ao planejamento 
das atividades no campo, além de 
exercícios individuais auto-reflexi-
vos. Ao fim dos encontros, os jovens 
organizados em grupo realizaram por 
meio do mapeamento produtivo rural 
um plano de futuro de vida.   

ESCOLA ITINERANTE DE 
AGROECOLOGIA 

Um exemplo inspirador que pode 
ganhar escala e ser replicado no ter-
ritório é a Escola Itinerante de Agro-
ecologia. Consolidada em 2017 como 
um dos programas da instituição sem 
fins lucrativos Casa do Rio, a Escola, 
que atua no trecho norte da Rodovia 
BR-319, tem como objetivo principal 
fornecer ferramentas para que as 
comunidades de agricultores fami-
liares possam aderir à agroecologia 
e assim promover uma agricultura de 
baixo impacto ambiental.  A partir de 
uma metodologia participativa e dia-
lógica, envolvendo saberes e valores 
locais, a Escola já atendeu mais de 
400 pessoas, implantou 6 unidades 
demonstrativas de agroflorestas e 
promoveu a diversificação da produ-
ção na região, incluindo mais de 20 
espécies florestais. A estratégia para 
driblar os desafios logísticos do terri-
tório consistiu na formação de jovens 
monitores agroecológicos, que são os 
pontos de apoio da Escola e atuam 
na transformação do local. Em rela-
ção à comercialização dos alimentos, 
a Casa do Rio apoiou a formação de 
redes de produtores, o acesso à Polí-
tica Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae) e a certificação orgânica com 
garantia de conformidade via controle 
social na venda direta.
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VALORIZAÇÃO DAS 
CAPACIDADES E 
COMPETÊNCIAS 
DAS POPULAÇÕES 
LOCAIS
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE?

O diálogo entre políticas públicas im-
plantadas  nos territórios e as realidades 
locais, sejam em iniciativas do setor públi-
co ou de organizações da sociedade civil 
(OSCs), é um desafio para o contexto ama-
zônico. No geral, o planejamento destas 
ações ocorre em grandes centros urbanos, 
onde se concentram poder econômico e 
político. Como resultado desse processo, 
os saberes e as capacidades dos atores lo-
cais ficam ausentes, o que fortalece uma 
visão utilitarista sobre  a biodiversidade 
amazônica e as comunidades . 

A complexidade das interações culturais, 
ambientais, socioeconômicas e políticas 
na Amazônia habilita as populações  para 
qualquer atividade no âmbito local. Por 
isso, caminhos serão apontados para que os 
próprios atores dos territórios-alvo da ADT 
ocupem funções e espaços de tomada de de-
cisão em programas e projetos locais, o que 
não ocorre  com frequência, sobretudo em 
áreas rurais. 

As populações possuem saberes e conhe-
cimentos aprofundados  do contexto em que 
vivem. Além disso, muitos comunitários, por 
terem formação  acadêmica, estão  capacita-
dos para integrar equipes técnicas regionais. 
No entanto, a assimetria no acesso à infor-
mação faz com que muitas pessoas  saibam 
das iniciativas apenas quando equipes exter-
nas chegam às comunidades. 

A exclusão das oportunidades de trabalho 
impede que os moradores das comunidades 
assumam o protagonismo na implementa-
ção das ações. A conservação ou o resgate da 
sociobiodiversidade para o bem viver passa 
fundamentalmente pela capacidade da po-
pulação local de interagir com o cotidiano a 
partir dos seus próprios modos de vida.   

 Os comunitários estão distantes dos pro-
cessos e espaços de tomada de decisão, espe-
cialmente as mulheres e os jovens. Incluí-los 
é fundamental para alinhar as políticas pú-
blicas com os  projetos e as especificidades 
locais, além de fortalecer a aderência às ini-
ciativas propostas.1. 

O  respeito e o fortalecimento da autono-
mia dos moradores  na condução da vida em 
comunidade; o aprimoramento das capaci-
dades das organizações locais, o que inclui 
processos de formação, quando necessário; 
e a inserção dos atores locais em espaços de 
participação social, governamentais e não-
-governamentais, e em equipes técnicas são 
caminhos fundamentais para valorização 
das capacidades e competências das pessoas 
dos territórios.

1 LOTTA (2019)



376

Estruturantes

Aparentes

Preservação da 
autonomia dos 
comunitários

Apoio à inserção dos 
comunitários, sobretudo 

jovens e mulheres em 
espaços de participação 
social governamentais 
e não-governamentais 

(fóruns, comitês, 
grupos de trabalho 
institucionais etc.)

Fomento para uma 
maior participação

Valorização 
dos serviços 

locais

Fortalecimento 
das lideranças 

locais

Formação aos 
comunitários

Valorização das 
pessoas e

oportunidades de 
emprego e renda 
nas comunidades

Dificuldade em manter  
jovens nas comunidades

Falta de alinhamento entre as 
iniciativas e projetos com o modo 

de vida do lugar

Invisibilização das mulheres 
como atores fundamentais no 

processo de trabalho

Falta de reconhecimento das 
capacidades das populações 
locais por agentes públicos

Alienação das 
populações locais das 

pautas e decisões 
envolvendo o lugar em 

que vivem

Deficiência no 
entendimento de 
valor no campo 

local (comunidades 
tradicionais)

Ausência de inclusão 
dos comunitários nas 

discussões de projetos 
para o lugar

Baixo engajamento em 
espaços de participação 

social e atividades 
coletivas

Iniciativas que não dialogam com 
a vocação das populações locais

Transculturação do 
campo de trabalho

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Banco de areia de
problemas mapeados
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OE46- Fortalecer a tomada de 
decisão nas comunidades 

Os comunitários,  na maioria das vezes, 
tomam conhecimento de projetos públicos 
que vão influenciar no dia a dia perto da 
fase de implantação. Por isso, é essencial que 
instituições tanto do setor público quanto 
as OSCs valorizem e incluam os saberes das 
populações locais desde o início da definição 
das estratégias.   

A participação das populações locais des-
de o início da fase de implementação está 
atrelada à promoção da autonomia dos co-
munitários na condução da dinâmica local, à 
contemplação das especificidades e dos inte-
resses locais nos processos de planejamento, 
e ao  assessoramento à elaboração de proje-
tos de autoria das próprias comunidades. 

Ações propostas      

46.1.1 Consultar a disponibilidade de horário dos comunitários antes de programar 

atividades locais

46.1.2 Discutir com os comunitários as atividades e ações de interesse dos mesmos, 

antes da sua execução

46.1.3 Garantir participação paritária de mulheres, jovens, comunidades tradicio-

nais e membros da comunidade LGBTQIA+ entre representantes do poder público e 

da sociedade civil nos Conselhos Municipais

46.1.4 Mobilizar atores da sociedade civil e servidores públicos para discussão sobre 

participação e inclusão social nos conselhos municipais formados e/ou em forma-

ção e nas audiências das Câmaras Municipais

46.1.5. Incluir os jovens na mobilização para realização de conferências municipais, 

estaduais e nacionais em áreas como saúde, assistência social, educação, crianças 

e adolescentes, dentre outras

46.1 Preservar a auto-

nomia das populações 

locais para definir 

horários e tomada de 

decisões no trabalho

Sociedade Civil

Transformação 
esperada

Comunitários 
atuando em 
iniciativas, 

programas ou 
projetos dentro das 

suas áreas  
de formação

Representantes 
das populações 

locais/comunidades 
rurais participando 

dos Conselhos 
Municipais 

Poder Público 
municipal, 

estadual e federal 
dialogando 

continuamente 
com os 

comunitários

Valorização e inclusão 
das pessoas do lugar 

como atores importantes 
na construção e 

implementação de 
empreendimentos 

públicos ou privados no 
campo local
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Ações propostas      

46.2.1 Considerar as especificidades locais no planejamento e na execução de pro-

gramas e projetos nas comunidades

46.2.2 Consultar e construir com as lideranças locais as iniciativas nas comunidades

46.3.1 Facilitar a retirada da carteira de agricultor, Declaração de Aptidão ao Pronaf 

(DAP) e do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelos comunitários

46.3.2 Criar ferramenta para identificação de demandas e oportunidades para 

oferta de serviços público nas comunidades

46.4.1 Formação de multiplicadores locais nas comunidades para difusão e interlo-

cução com as políticas públicas

46.2 Conhecer e 

valorizar os ritos e as 

características dos 

comunitários

46.3 Desenvolver es-

tratégias para garantir 

oportunidades de 

acesso dos comuni-

tários aos serviços 

públicos

46.4 Assessorar tecni-

camente na elabora-

ção de projetos, com 

formação de pessoal 

das comunidades

Políticas Públicas
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OE47- Promover a inclusão de 
mulheres e jovens em iniciativas locais 

As mulheres são atores importantes na 
conservação e na produção dos saberes e co-
nhecimentos dos territórios. No entanto, suas 
capacidades são invisibilizadas nos espaços 
de tomada de decisão. Apesar do engajamen-
to cotidiano na manutenção ou no resgate do 
bem viver e da sociobiodiversidade local, elas 
estão quase ausentes  das equipes dos projetos. 
. O processo de exclusão também ocorre com 

jovens comunitários, apesar de eles represen-
tarem uma ligação entre gerações. 

A inclusão de mulheres e jovens em inicia-
tivas no âmbito local demanda a inserção des-
ses atores em espaços de participação social 
governamentais e não-governamentais, o for-
talecimento de suas capacidades em ativida-
des de interesse, especialmente serviços e ati-
vidades produtivas locais, e a troca de saberes 
entre coletivos de jovens e de mulheres.

Ações propostas      

47.1.1 Facilitar a logística para participação dos jovens no Fórum da BR-319 e outros 

espaços de governança territorial

47.1.2 Promover o nivelamento de informações nos temas de interesse para inserção 

de jovens e mulheres

47.1.3 Incluir os jovens e as mulheres na mobilização para realização de conferências 

municipais, estaduais e nacionais em áreas como saúde, assistência social, educa-

ção, crianças e adolescentes, dentre outras

47.1.4 Constituir comissões organizadoras das conferências com paridade de gê-

nero, inclusão de jovens e de representantes do poder público e da sociedade civil

47.2.1 Promover a integração para troca de saberes entre coletivos de mulheres nos 

territórios, como o coletivo Teçume e o coletivo Doce Tapiri, em Careiro

47.3.1 Formar multiplicadores para difusão de conhecimento sobre empreendedo-

rismo rural

47.3.2 Realizar intercâmbio de saberes entre os comunitários jovens

47.4.1 Aumentar a oferta de ensino técnico, através do Centro de Educação Tecno-

lógica do Amazonas (Cetam), com foco nas demandas levantadas junto aos jovens 

das comunidades 

47.4.2 Capilarizar a oferta de cursos profissionalizantes nas áreas rurais dos mu-

nicípios, através da parceria entre Cetam, Secretarias Municipais e Associações 

comunitárias

47.4.3 Debater a criação de escolas técnicas para o manejo da sociobiodiversidade 

nas áreas rurais dos municípios, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento, 

Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti-AM)

47.1 Inserir mulheres 

e jovens em espa-

ços de participação 

social governamentais 

e não-governamen-

tais (fóruns, comitês, 

grupos de trabalho 

institucionais etc.)

47.2 Desenvolver as 

aptidões das mulheres 

por meio de cursos e 

oficinas em atividades 

de interesse (artesa-

nato, produção de ali-

mentos, dentre outros)

47.3 Fortalecer a gestão 

de empreendimentos 

rurais voltados aos 

jovens, com o apoio da 

Casa do Rio, movimento 

Cultura e Esporte na 

Comunidade (CEC), 

Rede Transdisciplinar da 

Amazônia (Reta), etc.

47.4 Garantir a inser-

ção dos jovens nos 

serviços locais, como: 

pousadas, restau-

rantes, transportes, 

balsas, dentre outros

Sociedade Civil

Políticas Públicas
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Ações localizadas

•  Promover a integração para troca de 
saberes entre as mulheres da Teçume 
e os demais coletivos de mulheres de 
Careiro.

•  Promover a integração para troca de 
saberes entre as mulheres do Doce do 
Tapiri e os demais coletivos de mulhe-
res de Careiro.

•  Promover a integração para troca de 
saberes entre as mulheres do Biojatu 
com os demais coletivos de mulheres 
de Manicoré.

•  Fortalecer o projeto de descentraliza-

ção do Cetam para a área rural de Ca-
reiro (em planejamento).

•  Capilarizar a oferta de cursos pro-
fissionalizantes nas áreas rurais dos 
municípios de Manicoré e Humaitá, 
através da parceria entre Cetam, as 
Secretarias Municipais e associações 
comunitárias.

•  Debater a criação de escolas técni-
cas para o manejo da sociobiodiver-
sidade nas áreas rurais do Careiro, 
com apoio da Sedecti-AM. Ex.: Esco-
las Técnicas no Projeto de Assenta-
mento (PA) Panelão.

Ações propostas      

47.5.1 Identificar oportunidades de aproveitamento das capacidades dos jovens nos 

serviços ofertados nas comunidades

47.5.2 Articular a inserção dos jovens junto a entidades ofertantes dos serviços

47.6.1 Identificar as áreas de interesse para atuação dos jovens

47.6.2 Articular com as entidades público-privadas a disponibilização de bolsas de 

formação e experiência para os jovens das comunidades com transparência

47.5 Promover a in-

serção dos jovens nos 

serviços locais, como: 

pousadas, restau-

rantes, transportes, 

balsas, dentre outros

47.6 Implementar pro-

grama de bolsas para 

formação dos jovens 

das comunidades

Sociedade Civil
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OE48- Engajar comunitários para 
assumir espaços de competência 

Por estarem muito distantes dos centros 
de tomada de decisão, os comunitários têm 
seus espaços de competência preteridos por 
atores institucionais externos. O que pode 
causar mudanças significativas e não dese-
jadas por parte da população.  A definição 
que caberia ao morador local acaba sendo 
incumbência de servidores públicos, o que 
faz a relação entre Estado e comunidade se 
aproximar mais da tutela em vez de ser um 
estímulo à autonomia local.   

O reconhecimento de que os comunitários 

podem ocupar  espaços como atores interve-
nientes, tanto em iniciativas do setor públi-
co, através de políticas públicas, quanto em  
OSCs, é fundamental. Além disso, os comuni-
tários também devem ser respeitados, como 
pessoas capazes de empreender.   É comum 
atores externos  implementarem negócios 
com apoio institucional que são negados às 
populações locais. 

Priorizar os  comunitários na formação  
de equipes de projetos locais , oferecer meios 
para capacitá-los e promover a geração de 
emprego e renda  são caminhos importantes 
frente ao desafio de valorizar os saberes e co-
nhecimentos dos territórios. 

Ações propostas      

48.1.1 Melhorar a atuação das lideranças por meio da construção de planos de ação 

e relatórios simplificados junto às comunidades 

48.2.1 Realizar cursos e oficinas com técnicos e profissionais locais das áreas de 

agronomia, florestal e ambiental sobre ferramentas e tecnologias para zoneamen-

tos e mapeamentos territoriais, como cartografia social, utilização de drones, GPS, 

elaboração de mapas, etc.

48.2.2 Desenvolver estrutura para manutenção e posse de informações estratégi-

cas nas organizações sociais locais, por meio da criação de “centros sociais de in-

formações sub-regionais” nos territórios

48.2.3 Captar recursos para aquisição de equipamentos e implantação de polos de 

geoprocessamento em instituições locais da sociedade civil, em parceria com Cen-

tros Sociais de Informações sub-regionais, universidades e outras instituições de 

ensino e pesquisa 

48.2.4 Elaborar um banco de dados municipal, em parceria com as instituições de 

ensino e pesquisa, acessível às organizações públicas e da sociedade civil, com pro-

fissionais locais de todas as áreas que busquem oportunidades de trabalho

48.3.1 Incluir jovens comunitários e comunitárias, com estratégias diferenciadas 

para equidade de gênero, em projetos desenvolvidos nas comunidades, como for-

mação de jovens pesquisadores e pesquisadoras, com bolsas.

48.4.1 Implementar projetos e atividades de apoio ao extrativismo

48.4.2 Desenvolver as cadeias produtivas minimizando a figura do atravessador

48.4.3 Ofertar curso de ensino superior à distância, usando a salas de tecnologia do 

ensino mediado da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc)

48.4.4 Potencializar as iniciativas locais de turismo de base comunitária

48.4.5 Capacitar os comunitários em temas de interesse, como empreendedorismo, 

turismo e criação de animais

48.1 Incentivar as 

lideranças para os 

processos de consulta 

e planejamento junto 

às comunidades

48.2 Realizar levan-

tamento dos comuni-

tários com formação 

técnica nas comuni-

dades e capacitações 

para gestão de infor-

mações locais

48.3 Garantir a inser-

ção dos comunitários 

nas equipes de proje-

tos das OSCs

48.4 Garantir novas 

oportunidades de 

emprego e geração de 

renda para os comu-

nitários

Sociedade Civil

Políticas Públicas
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Ações propostas      

48.4.6 Garantir a vinculação com profissionais/instituições locais de prestação de 

serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) em chamadas públicas do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Instituto de De-

senvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam)

48.4.7 Promover consultas públicas e ampla divulgação sobre as concessões flo-

restais nos municípios, incluídas no Plano de Outorga Florestal Estadual (Pofe) e no 

Plano de Outorga Florestal Estadual Federal (Paof) 

48.4.8 Criar e implementar estratégias locais para o acompanhamento da execução 

das Concessões Florestais nos municípios, com processos iniciados pela Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente (Sema-AM) e pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB)

48.4.9 Garantir estratégias para formação e contratação de equipes/profissionais 

locais para a realização dos contratos de concessão florestal existentes, com ob-

servância à equidade de gênero e inclusão de jovens

48.5.1 Promover eventos e debates sobre Turismo de Base Comunitária (TBC) e Tu-

rismo Rural nas localidades solicitantes e naquelas inseridas em circuitos já esta-

belecidos de outras modalidades de turismo 

48.5.2 Apoiar a realização de levantamentos de patrimônio socioambiental mate-

rial e imaterial pelas populações locais, por exemplo, identificação e construção de 

mapas comunitários, rotas para o turismo, entre outros

48.6.1 Elaborar estratégias municipais de “jovens aprendizes” para funções de saú-

de e educação nas comunidades do interior

48.6.2 Incluir a pauta de desenvolvimento profissional local nas instâncias de parti-

cipação e gestão de áreas protegidas, através dos Conselhos Municipais e Conse-

lhos de Unidades de Conservação (UC)

48.7.1 Identificar os empreendimentos coletivos em suas diferentes fases de imple-

mentação

48.7.2 Identificar quais são as capacidades locais para a gestão dos empreendi-

mentos

48.7.3 Apoiar a captação de recursos e/ou estabelecimento de parcerias para a 

aquisição de bens e equipamentos, como doações de materiais por instituições go-

vernamentais ou não, editais de apoio à infraestrutura, etc.

48.8.1 Implementar e/ou fortalecer organizações locais e/ou regionais que funcio-

nem como “centros de atendimento técnico” às organizações de base

48.8.2 Realizar levantamentos regulares e divulgação local de editais e fundos de 

apoio à organizações, como o Fundo de Promoção Social (FPS/AM), a Coordenado-

ria Ecumênica de Serviço (Cese), etc.

48.8.3 Apoiar a captação de recursos e/ou estabelecimento de parcerias para a 

aquisição de bens e equipamentos, como doações de materiais por instituições go-

vernamentais ou não, editais de apoio à infraestrutura, etc.

48.8.4 Assessorar a elaboração de Planos de Trabalho para o fortalecimento de orga-

nizações comunitárias, empreendimentos coletivos e organizações locais de apoio à 

produção, como Departamento de Organização Comunitária (DOC), Sindicatos dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) e demais organizações locais

48.8.5 Captar recursos para a implementação dos Planos de Trabalho elaborados 

pelas organizações comunitárias, empreendimentos coletivos e organizações locais 

de apoio à produção

48.8.6 Captar recursos para assessoria técnica na implementação e execução de 

projetos técnicos socioprodutivos e organizacionais

48.5 Incentivar novas 

oportunidades de 

emprego e geração de 

renda para os comu-

nitários

48.6 Priorizar a aloca-

ção dos comunitários 

como professores, 

Agente Comunitário 

de Saúde (ACS) dentre 

outras funções públicas

48.7 Fomentar em-

preendimentos coleti-

vos com produtos da 

sociobiodiversidade de 

interesse dos comuni-

tários

48.8 Promover o 

aprimoramento das 

capacidades das or-

ganizações locais

Políticas Públicas

Sociedade Civil
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Ações localizadas

•  Captar recursos para aquisição de equi-
pamentos e implantação de polos de 
geoprocessamento em instituições lo-
cais da sociedade civil em Manicoré 
e Humaitá, através de parceria com a 
Universidade Estadual do Amazonas em 
Manicoré e com o Instituto Federal do 
Amazonas (Ifam) e a Universidade Fe-
deral do Amazonas (Ufam) em Humaitá.

•  Promover consultas públicas e am-
pla divulgação sobre as concessões 
florestais nos municípios de Humaitá 
(Floresta Nacional de Humaitá) e Ca-
reiro (Gleba Castanho e Gleba Juma), 
incluídas no Plano de Outorga Florestal 
Estadual (Pofe) e no Plano de Outorga 
Florestal Estadual Federal (Paof).

•  Promover eventos e debates sobre Tu-
rismo de Base Comunitária (TBC) e 
Turismo Rural nas localidades da Re-
serva de Desenvolvimento Sustentá-
vel (RDS) do Igapó-Açu e RDS do Rio 
Amapá, em Manicoré, e localidades do 
município do Careiro.

A VALORIZAÇÃO DA PRATA DA 
CASA NA RDS IGAPÓ-AÇU

O jovem Angel Souza ilustra o que se 
busca com essa estratégia, uma vez 
que o mesmo nasceu e se criou na 
Comunidade de São Sebastião do 
Igapó-Açu, municípios de Borba, Beruri 
e Manicoré, trecho do meio da BR-319. A 
partir de 2009, viu sua comunidade ser 
inserida na Reserva de Desenvolvimento 
Igapó-Açu (RDS Igapó-Açu), ocasião 
em que ainda cursava o ensino médio 
na cidade de Careiro, por falta de 
oportunidade para continuar os estudos 
na própria comunidade. Em 2013, o 
jovem retornou para a comunidade e 
passou a contribuir com a educação 
das crianças na escola local, vocação 
que abraçou com muita determinação 
e que três anos depois, em 2016, o 
colocou na faculdade de Pedagogia. O 
retorno do Angel para a comunidade 
representou um período de engajamento 
nas questões importantes para a vida 
em comunidade, de modo que, em 2015, 
passou a integrar a equipe diretiva 
da Associação Comunitária como 
Secretário, passando a desempenhar 
um importante papel na solução de 
conflitos e se firmando como uma 
liderança respeitada na sua região. Ele 
também se engajou nas atividades de 
conservação da sociobiodiversidade, 
tendo sido credenciado como Agente 
Ambiental Voluntário pela Sema-AM 
no ano de 2016. Como resultado do 
seu engajamento pela conservação 
ambiental, em 2017, foi indicado 
pelas comunidades como membro 
do Conselho do Parque Estadual do 
Matupiri, Unidade de Conservação que 
faz limite com a RDS Igapó-Açu. Em 
2018, passou a ser o Gestor da escola 
da Comunidade de São Sebastião do 
Igapó-Açu, resultado da sua dedicação 
como educador. Atualmente Angel 
integra a equipe de mobilizadores 
para a construção da ADT do Centro 
de Estudos em Sustentabilidade da 
Fundação Getulio Vargas (FGVces) no 
contexto da BR-319. 
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PROMOÇÃO  
E CONSERVAÇÃO 
DOS MODOS  
DE VIDA PARA  
O BEM VIVER
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POR QUE ISSO  
É IMPORTANTE?

As complexas realidades dos territórios 
cortados pela BR-319 não podem ser ignora-
das quando se busca a promoção do bem vi-
ver das populações locais. A heterogeneidade 
geopolítica e sociocultural são desafios que 
precisam ser enfrentados quando se pensa 
em proteção territorial e ambiental. A con-
servação dos modos de vida para o bem viver 
também está atrelada ao acesso à infraes-
trutura socioterritorial e a políticas sociais, 
ao fortalecimento das cadeias produtivas, à 
participação e organização social na demo-
cratização de políticas públicas e ao desen-
volvimento das capacidades locais.

Neste contexto, o conceito do bem viver 
tem um sentido diverso e universal, formu-
lado a partir dos modos de vida  dos amerín-
dios1. Os numerosos grupos sociais que ha-
bitam a Amazônia em sinergia com o meio 
desenvolvem um singular estilo de vida, 
transmitem  costumes e práticas culturais 
de geração em geração, sem, muitas vezes, 
haver um reconhecimento político de todos 
esses processos 2. Cada palavra, cada gesto, 
cada pedacinho dessa gente e de seus lugares, 
quase invisíveis, ao se acumularem, revelam 
uma forma singular de vida3. Singularidades 
complexas que possibilitam o bem viver que 
resiste aos contextos históricos, políticos e 
econômicos, no tempo e espaço.

O conceito de bem viver  está presente nas 
populações tradicionais, indígenas e locais 
da Amazônia nas organizações sociais e em 
relações de compadrio e de vida. Está nos 
mutirões e ajuris, nos trabalhos desenvolvi-
dos a partir da ajuda mútua nos roçados, nas 
casas de farinha, nos castanhais, nos serin-
gais, nas matas de igapós, nos rios e demais 
ecossistemas. Está presente nas trocas, na re-
ciprocidade e circularidade de sementes, fru-
tos, propágulos e saberes. Está nos festejos, 
jogos e crenças, reconstruído nas mais diver-

1 ACOSTA (2016)
2 FRAXE (2004)
3 FRAXE et al (2009)

sas manifestações socioculturais das popula-
ções locais, nas práticas pluriativas dos agri-
cultores familiares e multifuncionalidades4 
que surgem com as novas ruralidades. 

É necessário criar conexões entre as de-
mandas e estratégias emergentes no e para 
o território, qualificando as peculiaridades 
locais, visando à integração de ações coor-
denadas para mitigação de problemas estru-
turantes oriundos da instalação de grandes 
empreendimentos. Para isso, “é preciso re-
formular a legislação federal, estadual e mu-
nicipal, adequando-as à realidade do novo 
rural no Brasil”5. Para além de análises teóri-
cas e políticas, ferramentas de planejamento 
para territórios na região devem propor sa-
beres ligados ao mundo das sociedades ama-
zônicas, requerendo um olhar sobre a cons-
trução do conhecimento e propostas para as 
políticas públicas sobre e para a Amazônia. 

Neste sentido, agendas de desenvolvimen-
to territorial na/para a Amazônia não podem 
estar dissociadas da agrobiodiversidade6 e da 
cultura, sendo necessário buscar alternativas 
para dar visibilidade às populações tradicio-
nais e indígenas e combater os conflitos exis-
tentes entre os sujeitos produtores dos luga-
res de vida e imperativos da “modernidade 
e progresso”. A iniciativa de dar visibilidade 
aos povos amazônicos pressupõe considerá-
-los inseridos em um contexto de mudanças 
históricas, sujeitos às mesmas dinâmicas que 
permeiam o sistema socioeconômico e polí-
tico-cultural da civilização contemporânea.7 
Trata-se de criar mecanismos que facilitem 
e possibilitem a participação desses grupos 
sociais nos processos de decisão do poder, de 
modo crítico e consciente. Para isso, é preci-
so fazer da emancipação social um projeto 
de todos, construído por todos os cidadãos.

4  CONCEIÇÃO (2020)
5 IZIQUI (2000) 
6 BOEF (2007)
7 FRAXE et al. (2009)
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Diante disso, caminhos serão indicados 
para a  garantia dos direitos das popula-
ções locais, tradicionais e indígenas dos 
territórios-alvo da ADT, possibilitando a 
continuidade de acesso aos bens comuns 

(água, terra, biodiversidade, cultura), es-
senciais para a manutenção dos  costumes, 
dos modos de vida, da segurança e sobera-
nia alimentar, e da reprodução biológica, 
social e ambiental. 

Demandas 
levantadas pelas 
comunidades nos 

territórios

Preservar o 
acesso a terras 
para plantar em 

abundância

Reconhecimento 
dos modos de 

organização social 
do trabalho e 
comunitário

Conservação e 
disseminação da 
cultura e do lazer 

(festas, ritos, 
crenças e modos de 

produção)

Desenvolver 
projetos de 

capacitação e 
emprego para 

manter os jovens 
nas comunidades

Importância dos 
modos tradicionais 

da agricultura 
amazônica para 
manutenção do 

clima

Manter facilidade 
de conseguir casa 
própria e área para 

plantio

Preservar a 
tranquilidade 
no território e 

liberdade de andar 
sem medo



387

Fortalecer a 
igualdade que 
existe entre os 

comunitários e a 
relação entre as 

comunidades 

Respeito à lógica 
temporal/sazonal 

de produção 
sociocultural  

Promover 
interação 

entre gerações 

Fomentar o 
respeito com 

as etnias

Estabelecer 
estratégias de 

segurança para 
proteger as 

comunidades frente 
ao asfaltamento dos 

ramais

Preservar o 
acesso a terras 
para plantar em 

abundância

Políticas para 
produtos da 

sociobiodiversidade

Garantir a 
conservação 
ambiental e 
exploração 
sustentável 
dos recursos

Preservar a 
autonomia 
no trabalho 
para definir 

horários e tomar 
decisões

Disseminar saberes 
locais e sua 

importância para a 
conservação

Combater a 
grilagem de 
terras e os 

mineradores

Desenvolver 
atividades 

esportivas para 
jovens 

Fomentar 
engajamento de 

jovens e mulheres 
para participação 
em espaços para a 

governança

Proteger as 
condições 

de 
fertilidade 

do solo

Visibilidade 
para jovens e 

mulheres 

Garantir a 
proteção 

estabelecida 
pelas unidades 
de conservação 

e pelo rio

Preservar a 
característica 

de acolhimento 
da população 

Fortalecer e 
assegurar a 
alimentação 
natural do 
território

Garantir direitos 
das populações 

tradicionais
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Estruturantes

Aparentes

Falta de garantia de direitos  
às populações locais 

Baixa atuação dos órgãos 
do Estado e município

Fragilidades das 
organizações locais

Insegurança 
fundiária

Falta de 
reconhecimento 

da cultura local e 
disseminação

Baixo reconhecimento 
do lazer local como 

direito social

Baixa coordenação 
federativa no 

financiamento e 
execução da política 

de lazer no rural

Baixo conhecimento sobre 
modos de vida locais

Legislação não 
adaptada à realidade 

da produção local

Desarticulação entre 
instituições que atuam 

junto às populações 
tradicionais

Desconhecimento das populações 
locais sobre seus direitos 

garantidos na constituição

Falta de incentivos sobre  
a cultura local

Baixa representatividade 
e participação das 

populações locais em 
espaços de discussão

Baixa infraestrutura de 
energia, comunicação e 

locomoção no interior do 
Amazonas

Educação inadequada  
à realidade local

Número reduzido de 
profissionais de ASC, 

professores de origem local

Transformação 
esperada

Garantir os 
direitos das 
populações 

locais sobre seus 
territórios

Propor política 
pública para o 
fortalecimento 

das práticas 
socioculturais nos 

territórios

Participação das 
populações locais 

em espaços de 
discussão para a 

governança

Participação de 
jovens e mulheres 

em espaços  
democráticos para 
disseminação da 

cultura e lazer

Banco de areia de
problemas mapeados
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OE49- Garantir os direitos das 
populações locais sobre seus 
territórios 

No sul do estado do Amazonas, a violação 
aos direitos humanos de populações tradi-
cionais, povos indígenas e de seus territórios 
são realidades que ameaçam seus modos de 
vida e bem viver. Mesmo após a criação de leis 
que visem a garantir os direitos das popula-
ções tradicionais, ainda se percebe o avanço 
de atividades  ilegais que põe em risco a segu-
rança e permanência dessas populações em 
seus lugares de vida e o desenvolvimento de 
suas práticas tradicionais8. 

8 FONSECA et al (2021)

Essas ilegalidades  também ameaçam a 
conservação dos agroecossistemas amazô-
nicos, perpetuado pelas práticas ancestrais 
desenvolvidas pelas populações tradicionais 
e indígenas que  possibilitam a permanên-
cia dos serviços ambientais e ecossistêmicos.  
Nesse cenário, é fundamental o avanço no 
acesso a políticas públicas de direito à terra 
e à proteção ambiental, à elaboração de pro-
tocolos de consultas para os territórios e o 
incentivo à auto-organização local.

Ações propostas      

49.1.1 Mapear os territórios de uso comunal da região da BR-319 para garantir e 

formalizar posses, através da articulação entre Secretaria de Estado de Cidades 

e Territórios (SECT), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema/AM), Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra)    

49.1.2 Consolidar o mosaico de áreas protegidas da região da BR-319, assegurando 

a participação qualificada de populações indígenas e tradicionais em conselhos 

consultivos, através da atuação da Sema/AM 

49.1.3 Garantir que os Estudos do Componente Indígena (ECI), do Estudo de Impac-

to Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), abranjam tanto Terras 

Indígenas homologadas ou não, considerando o impacto aos povos indígenas como 

um todo

49.1.4 Produzir cartografias sociais dos distintos territórios ao longo da BR-319, por 

intermédio de parceria entre Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e Organi-

zações da Sociedade Civil (OSCs)

49.1.5 Consolidar Planos de Gestão Territoriais e Ambientais (PGTA) e/ou Socioam-

bientais das Terras Indígenas, por meio da Política Nacional de Gestão Ambiental e 

Territorial Indígena (PNGATI).

49.1.6 Capacitar e fortalecer grupos de Agentes Ambientais voluntários nas Unida-

des de Conservação (UC) estaduais

49.2.1 Estabelecer parceria entre secretarias de produção municipais e o Instituto 

de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 

(Idam) para melhorias de acesso ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelos agricul-

tores familiares rurais

49.2.2 Produzir material informativo sobre o CAR em linguagem acessível, através 

da parceria entre academia, Idam e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 

(Ipaam) 

49.2.3 Fortalecer os processos de acesso ao CAR coletivo junto ao Incra, Sema/AM 

e Ipaam (ex: assentamentos e UC) 

49.1 Fortalecer o aces-

so a políticas de direi-

to à terra e à proteção 

ambiental

49.2 Fortalecer o 

acesso ao Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)

Políticas Públicas
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Ações propostas      

49.3.1 Garantir junto ao Ministério Público Federal (MPF) (5º Ofício) e órgãos in-

ternacionais, o cumprimento da Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT-169) e protocolos de consultas dos povos indígenas e populações 

tradicionais 

49.3.2 Consolidar fóruns regionais setoriais sobre patrimônio imaterial, gestão ter-

ritorial e ambiental e consulta prévia aos povos tradicionais e indígenas, como pre-

coniza a OIT-169

49.3.3 Apoiar financeiramente a participação de populações tradicionais, pequenos 

agricultores e indígenas em espaços de discussão sobre a proteção de seus territó-

rios, como o Fórum da BR-319

49.3.4 Implementar, por meio do Fórum da BR-319 e outras instâncias de governan-

ça, estratégias de monitoramento dos impactos da BR-319, como o toolkit desen-

volvido pelo Centro de Estudos Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getulio 

Vargas (FGVCeDHE)

49.4.1 Reconhecer a auto-organização dos povos e comunidades tradicionais e in-

dígenas, como preconiza a OIT-169

49.4.2 Envolver jovens, mulheres na construção dos instrumentos de proteção terri-

torial como os Protocolos de Consulta, Planos de gestão, redes de monitoramento, 

agentes ambientais voluntários, entre outros

49.4.3 Criar estratégias e ações para conservar os modos de produção tradicional e 

reconhecer sua relação e importância para a regulação do clima

49.4.4 Criar estratégias e ações para reconhecer e disseminar as organizações e 

relações locais de trabalho 

49.4.5 Disseminar informação sobre os processos de trabalhos locais nas unidades 

produtivas e importância para a manutenção familiar local e ambiental 

49.4.6 Fortalecer as formas de organização do trabalho familiar, comunitário, dos 

festejos e outros eventos locais

49.4.7 Fortalecer e disseminar práticas locais de ajuda mútua na organização do 

trabalho como: limpezas das áreas produtivas como roças, limpeza dos castanhais, 

construção de casa de forno, semeadura e limpezas das unidades de paisagens, 

limpeza dos caminhos entre as comunidades, entre outras

49.4.8 Realizar encontros e intercâmbios temáticos entre comunidades rurais, povos 

e comunidades tradicionais e indígenas dos territórios nos eixos da BR-319 e BR-

230 (Ramal de Manicoré)

49.3 Respeitar o direito 

ao protocolo de con-

sulta 

49.4  Fortalecer os 

direitos à auto-orga-

nização e autogestão 

local 

Políticas Públicas

Sociedade Civil

Vozes das comunidades

Aqui são nossas terras, a gente vive em família, é farto, farto de caça, de peixe, 
de tudo a gente come, a gente cria, é farto de fruta, porque a gente já mora há 
muito tempo aqui, tem para comer, vender, trocar...agora cada vez ficando melhor, 
porque já tem energia, já tem internet…o povo é bom, a gente se une e reúne, con-
versa, tem paz, vivemos bem para levar em frente a nossa comunidade.
Dona Ana, presidente da comunidade Boa Esperança
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Ações Localizadas

•  Consolidar Planos de Gestão Territo-
riais e Ambientais e/ou Socioambien-
tais das Terras Indígenas da região do 
Rio Madeira, Manicoré.

•  Construir Protocolos de Consulta 
em áreas de máxima prioridade – 
comunidades/UCs/TI de áreas não 
destinadas na região do Rio Madei-
ra, Manicoré.

•  Construir Protocolos de Consulta do 

Projeto de Assentamento Extrativis-
ta (PAE) Jenipapo em Manicoré, Pro-
jeto de Assentamento (PA) Panelão 
em Careiro e da comunidade Tupana 
em Manaquiri.

•  Capacitar e fortalecer os grupos de 
Agentes Ambientais voluntários em 
práticas de monitoramento ambien-
tal na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Igapó-Açu e na 
RDS Amapá.

Vozes das comunidades

[...] as coisas da zona rural é tudo natural né, diferente da cidade, é bom, no caso 
da pesca já não compra é tudo gratuito … no interior as coisas ainda são gratui-
tas, ao invés de comprar, faz. As coisas são mais fáceis assim. As coisas naturais, 
tipo os óleos de copaíba extraído da natureza que já tá lá.
Moradora da comunidade Braço Grande, PAE Lago do Jenipapo

Agricultor  
colhendo açaí na 
comunidade de  

São José do Miriti, 
PAE Jenipapo
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OE50- Promover o diálogo entre 
as políticas públicas e as práticas 
socioculturais dos territórios

A formulação de políticas públicas para as 
populações locais tradicionais e povos indíge-
nas deve considerar  as relações socioespaciais 
ricas e sustentadas pelo  conhecimento tradi-
cional secular, ou seja, o etnoconhecimento 
dos agricultores familiares amazônicos9. 

9 SCHERER, 2006

Os caminhos propostos evidenciam como 
as populações locais podem ser fortalecidas 
por meio de políticas públicas que consi-
derem seus modos de vida, os manejos dos 
agroecossistemas, os produtos da sociobio-
diversidade amazônica e o modo como as 
famílias, notadamente as mulheres, crianças 
e jovens exercem  papéis primordiais na ma-
nutenção dos seus lugares de vida10.

10 PONTES, 2018

Ações propostas      

50.1.1 Disseminar conhecimentos sobre os agroecossistemas familiares amazôni-

cos e sua importância para a sustentabilidade em publicações acadêmicas e téc-

nicas, por meio da parceria entre UEA e associações comunitárias

50.1.2 Estabelecer linguagem acessível nas políticas de agricultura familiar amazô-

nica voltadas para as populações tradicionais 

50.1.3 Apoiar a realização de campanhas de valorização dos produtos nativos, atra-

vés da parceria entre secretarias municipais de Produção, Educação, Saúde, Secre-

taria de Estado de Produção Rural (Sepror), Secretaria de Estado de Educação e 

Desporto (Seduc) e organizações da sociedade civil

50.1.4 Fortalecer e difundir saberes sobre cultivo de plantas de múltiplos usos em 

eventos nas universidades e feiras 

50.1.5 Fortalecer, através da capilarização de políticas públicas já existentes, as 

atividades produtivas e saberes tradicionais sobre a extração da seringa, batata, 

castanha, óleos, cipós, pesca, agricultura, produção de farinha e seus derivados

50.1.6 Promover e fortalecer interações intergeracionais e culturais, através da par-

ceria entre associações comunitárias, secretarias municipais de produção, cultura, 

universidade e OSCs

50.1.7 Construir redes locais de trocas de recursos genéticos vegetais entre famílias 

locais e entre comunidades

50.1.8 Valorizar o trabalho das mulheres nos processos de trabalho da agricultura e 

da conservação da agrobiodiversidade, por meio do acesso ao CAR e programas de 

compras públicas de alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(Pnae) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

50.1.9 Promover o acesso ao mercado dos produtos da sociobiodiversidade planta-

dos, manejados e pescados pelas comunidades tradicionais

50.1.10 Promover acesso de povos indígenas e comunidades tradicionais a progra-

mas de compras públicas de alimentos, como o Pnae e o PAA

50.1.11 Formar jovens monitores agroecológicos das comunidades

50.2.1 Resgatar história dos ancestrais e atividades desenvolvidas em distintos 

contextos históricos, através da atuação das secretarias municipais de Cultura

50.2.2 Estabelecer parceria entre secretarias municipais de Cultura e Lazer para 

planejamento e apoio das atividades de arte, dança, música, lazer, leitura e banhos

50.2.3 Incentivar festas locais e reconhecimento de sua importância para o fortale-

cimento da identidade e da cultura local

50.2.4 Aproveitar espaços e paisagens naturais para atividade de lazer executadas 

pelas secretarias municipais de Lazer

50.1 Fortalecer a inte-

gração entre conheci-

mentos tradicionais e 

as políticas voltadas 

às cadeias produtivas 

locais 

50.2 Fortalecer o 

incentivo ao lazer e à 

cultura nos territórios

Políticas Públicas
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Ações propostas      

50.2.5 Fortalecer e resgatar calendários socioculturais locais e festas agrícolas 

(festa da banana, da farinha, festa do milho, etc.), através da parceria entre secre-

tarias municipais de Cultura, Lazer e Produção

50.2.6 Capacitar agentes de lazer locais

50.3.1 Estabelecer parceria entre Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Sepror e 

secretarias municipais de Saúde e Produção para capacitar comunitários e organi-

zar Arranjos Produtivos Locais de Plantas Medicinais e Fitoterápicos nas comuni-

dades rurais dos municípios, incentivando a participação de mulheres nos proces-

sos decisórios 

50.3.2 Implantar unidades de Farmácias Vivas/Farmácias Verdes em espaços go-

vernamentais e não-governamentais  

50.3.3 Fomentar a produção e o uso de plantas medicinais e fitoterápicos por mu-

lheres e para o uso da saúde da mulher

50.3.4 Promover capacitações e encontros de intercâmbio para conservação de 

práticas ancestrais de saberes relacionados ao trabalho de parteiras, erveiras, ben-

zedeiras, pegador de desmentidura, uso de plantas e rituais xamânicos 

50.4.1 Criar Comitê de bacias hidrográficas dos rios Purus e Madeira, através da 

parceria entre Sema e Agência Nacional de Águas (ANA)

50.4.2 Garantir a participação social qualificada das populações locais na imple-

mentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), visando à conservação 

dos recursos hídricos, rios, igarapés, nascentes, lagos

50.4.3 Apoiar a participação de gestores e servidores municipais dos departamen-

tos de águas em oficinas e formações da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 

sobre técnicas de tratamento da água

50.4.4 Promover encontros de discussão sobre a importância das florestas alaga-

das e estratégias para a conservação da vida de grupos sociais que dependem 

desse bioma, através da parceria entre Sema e associações comunitárias

50.4.5 Garantir direitos das populações locais frente à privatização da água e pro-

jetos de grandes empreendimentos como barragens e hidrelétricas que afetem 

seus territórios

50.4.6 Incentivar e priorizar o manejo dos recursos naturais em áreas de várzeas 

com métodos sustentáveis desenvolvidos por populações tradicionais, priorizando- 

os frente aos sistemas do agronegócio, através da parceria entre Sema, Sepror e 

secretarias municipais

50.5.1 Desenvolver pesquisas com uso de métodos etnoecológicos e levantamentos 

realizados in loco

50.5.2 Divulgar informações sobre saberes locais e sua importância para a conser-

vação do território entre as redes existentes 

50.5.3 Envolver e incentivar os jovens das comunidades locais em pesquisas volta-

das a estudar a cultura local

50.5.4 Estabelecer parceria entre universidades, organizações dos povos indígenas e 

tradicionais para a promoção da salvaguarda do patrimônio imaterial desses povos

50.5.5 Reconhecer as lógicas de valoração material e imaterial conservadas por po-

pulações locais 

50.5.6 Consolidar protocolos comunitários para a salvaguarda do patrimônio gené-

tico e acesso a conhecimentos tradicionais 

50.3 Fortalecer o uso 

de conhecimentos 

tradicionais na oferta 

da política e saúde

50.4 Fomentar partici-

pação social na gestão 

dos recursos hídricos 

dos territórios 

 

50.5 Estabelecer  

parceria entre asso-

ciações comunitárias 

e universidades para 

promoção de saberes 

tradicionais

Políticas Públicas
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Ações localizadas 

•  Formar monitores agroecológicos nas 
comunidades de Careiro e Manicoré.

•  Promover o Encontro de Medicina da 
Floresta com rezadeiras, benzedeiras e 
pajés em Manicoré.

•  Fortalecer a Farmácia Verde em Mani-
coré.

•  Implantar Farmácia Verde em Careiro 
e Humaitá.

•  Formar mulheres como agentes de la-
zer local voltados ao turismo de base 
comunitária, ao turismo rural, ao turis-
mo gastronômico na comunidade de 
Igapó-Açu e na RDS Lago do Mamori 
do Careiro.

•  Apoio para o fortalecimento das 
parteiras da Resex Lago do Capanã 
Grande, Jenipapo e RDS Amapá, em 
Manicoré.

•  Fortalecer as políticas públicas diferen-
ciadas em saúde e em educação para 
os povos indígenas da região do Rio 
Madeira, a partir do fortalecimento dos 
Conselhos Locais e Regionais de Saúde.

•  Apoiar os movimentos de dispersão e 
circulação pelos territórios, por parte 
de povos indígenas da região do Rio 
Madeira, garantindo a contratação de 
professores e agentes de saúde indí-
gena e assegurando que as políticas 
públicas em saúde e educação sigam 
as mudanças de aldeias.

Ações propostas      

50.6.1 Manter processos de sociabilidade das crianças e familiares nos espaços re-

lacionais de trabalho (casa de farinha, roçado, sítio, lagos, igarapés, rio, igapós, etc.) 

50.6.2 Conservar e disseminar dialetos a partir de bibliotecas com narrativas locais 

nas escolas

50.6.3 Fortalecer e incentivar capacidades locais e práxis (por carpinteiros locais) 

na construção de barcos, canoas e equipamentos de trabalho como: casas, casa de 

farinha, remos, prensas, sarilhos, entre outros 

50.6.4 Conservar e incentivar o uso de técnicas ancestrais na produção de apetre-

chos de pesca e caça (zagaia, caniço, flechas, distintos teçumes usando cipós e 

palhas, paneiros, tipiti, peneiras, cofos, abanos, jacarés, etc.)

50.6.5 Fortalecer o trabalho de artesãos locais e construtores navais tradicionais

50.6 Conservar sabe-

res tradicionais

Sociedade Civil

Vozes das comunidades

O Capanã é lindo! É tranquilo, farto, um lugar maravilhoso que todo mundo gos-
ta e deseja conhecer e morar no Capanã. Até porque pra nós que somos filhos 
capanaenses é nosso lugar, nosso refúgio, onde nós vivemos uma vida saudável, 
tranquila e confortável, onde temos parentes e amigos. Então Capanã é um lugar 
maravilhoso, de paz, amor e prosperidade, por isso que é bom. A tranquilidade é 
melhor do que na cidade.
Senhor Manoel, presidente da AMALCG, Resex Capanã Grande
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Sociedade Civil

OE51 - Ampliar a participação das 
populações locais em espaços de 
discussão para o bem viver

Promover a participação da sociedade civil 
e das populações locais em espaços demo-
cráticos, que discutam ações voltadas para a 
governança local, é de extrema importância 
para que direitos sejam garantidos e as de-
sigualdades sociais sejam mitigadas.  Os fó-
runs, encontros e intercâmbios são espaços 
que podem ser organizados pela própria so-

ciedade civil, para que a representatividade 
seja exercida e as demandas locais sejam cor-
retamente endereçadas. 

No entanto, é preciso envolver mulheres 
e jovens nos mais distintos espaços, como os 
conselhos municipais e as  redes de monito-
ramento e de formação, para que eles atuem  
no controle social, representando, fortale-
cendo os  territórios e conservando os  mo-
dos de vida a partir do desenvolvimento com 
sustentabilidade.

Ações propostas      

51.1.1 Implementar, retomar e/ou fortalecer os conselhos consultivos e deliberativos 

das UCs que compõem o mosaico da BR-319

51.1.2 Promover participação das populações locais em fóruns, espaços de discus-

são para governança

51.1.3 Qualificar a participação das populações locais nos espaços de discussão, 

onde elas já se fazem presentes, através de capacitações

51.1.4 Promover participação em conselhos de políticas públicas municipais, in-

cluindo jovens e mulheres

51.1.5 Criar mecanismos para o fortalecimento de redes locais de monitoramento 

dos ecossistemas e recursos de uso das populações locais 3.1.6 Envolver as organi-

zações locais no processo de fortalecimento e planejamento de ações junto à Reta 

e demais redes

51.1.6 Fortalecer espaços para planejamento e execução de ações voltadas para os 

agricultores e produtos da sociobiodiversidade

51.1.7 Promover a participação de agricultores em espaços de governança dos pro-

gramas de compras públicas, como os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE)

51.1.8 Apoiar na logística para a participação das populações locais nos espaços de dis-

cussão, tais como Fórum da BR-319, Diálogo Amazonas e demais espaços de governança

51.2.1 Criar encontros locais para discussão de demandas para fortalecimento das 

organizações locais formais e informais

51.2.2. Engajar jovens em associações de moradores, conselhos de UCs, coopera-

tivas, sindicatos de trabalhadores rurais, Fórum da BR-319, dentre outros espaços

51.2.3. Promover intercâmbio entre jovens de distintos territórios da BR-319 sobre 

os impactos da rodovia, como atividades ilegais, grilagem de terra, garimpo, drogas, 

tráfico de mulheres, violência contra mulher e no campo, entre outras 

51.2.4 Formar lideranças jovens nas comunidades em UCs federais, por meio do Pro-

jeto Jovens Protagonistas

51.2.5 Estimular a participação social em coalizões e redes locais e redes extensas de 

monitoramento e ações para conservação dos modos de vida com sustentabilidade

51.3.1 Promover participação de mulheres de comunidades rurais em organizações 

representativas da sociedade civil e em conselhos municipais de políticas públicas

51.3.2 Capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para divulgação de direitos 

das mulheres em comunidades rurais

51.3.3 Promover encontro de mulheres da BR-319 e encontros por território

51.3.4 Fortalecer movimentos sociais de mulheres, como as Promotoras Locais Po-

pulares (PLP)

51.1 Garantir o direito 

de participação em 

espaços de gover-

nança e tomada de 

decisão

51.2 Promover encon-

tros e participação 

das comunidades de 

territórios distintos

51.3 Fomentar a orga-

nização e participação 

social de mulheres

Políticas Públicas
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Ações localizadas 

•  Expandir ações do Projeto Poliniza-
dores em Mudanças Climáticas nas 
comunidades rurais de Manicoré, que 
atua na área de educação socioam-
biental (em execução através da Dio-
cese da Igreja Católica).

•  Fortalecer as PLPs e as Divas da Flo-
resta em Careiro.

•  Fortalecer a atuação da Rede Trans-
disciplinar da Amazônia (Reta) na re-
gião da BR-319.

•  Promover encontro de parteiras no 
PAE Jenipapo, RDS Amapá e Lago do 
Capanã Grande, em Manicoré.

•  Promover encontros intergeracionais 
com mulheres para a transmissão dos 
conhecimentos das parteiras na Resex 
Lago Capanã Grande, PAE Jenipapo e 
a RDS Rio Amapá, em Manicoré.

•  Implementar Projeto Jovens Prota-
gonistas na Resex Capanã Grande, 
Comunidade de Boa Esperança e De-
mocracia em Manicoré, Careiro e Iga-
pó-Açu. 

EXPERIÊNCIA DE VALORAÇÃO 
DAS PARTEIRAS INDÍGENAS E 
TRADICIONAIS  NA OSC MAMA 
EKOS EM MAUÉS, AMAZONAS

Uma experiência que pode trazer 
inspiração e ser também replicada 
nos territórios é o da OSC Mama 
Ekos. Formada principalmente por 
mulheres, mães parteiras tradicionais 
e artesãs indígenas e ribeirinhas da 
cidade de Maués, a iniciativa tem como 
objetivo fortalecer o cuidado a jovens 
gestantes, pais e famílias com parteiras 
tradicionais, doulas e cuidadoras. Para 
isso, são organizados encontros e 
vivência para transmissão de saberes 
entre parteiras e artesãs e desenvolvidas 
ações coletivas em atenção à mulher, 
à maternidade e à comunidade. Como 
forma de valorizar os conhecimentos 
tradicionais são utilizadas também 
as medicinas naturais. Além disso, a 
Casa de Mama está em construção, 
como uma vila materna cultural para 
acolhimento de gestantes indígenas e 
ribeirinhas da cidade Maués e região.

Vozes das comunidades

O bom de viver no lago do Capanã é que lá tem coisas que gostamos de fazer. 
Tipo saímos em tempo festejo pra passar em casa em casa, com o santo, isso é 
uma das coisas mais esperada por todos lá, é um momento bom. As nossas ri-
quezas são as pescas, castanhas, açaí, mandioca, caças, paneiros, etc... O povo 
são todos reunidos, um ajuda o outro no que puder, até porque agora nesse mês, 
dia 22, a maioria das pessoas vão fazer uma limpeza na boca do lago. De bom 
nesses momentos agora não fazemos nada de bom bem dizer até porque algu-
mas famílias não têm muito sustento elas saem para o garimpo. Algumas comu-
nidades marcam encontro onde todos se reúnem para decidir, tipo em que dia irá 
acontecer um batizado, um casamento, uma comunhão, uma crisma... Gosto de 
conhecer novos lugares, gosto de fazer monitoramento com os amigos, muitas 
coisas etc...seria ótimo se tivéssemos energia por 24h e que tivesse uma lancha 
em cada comunidade para usá-la em caso de emergência.
Nubia 20 anos, Resex Capanã Grande
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estados do Amazonas, Acre e Rondônia 
AMALCG - Associação de Moradores Agroextrativistas 
do Lago do Capanã Grande 
AMAZONASTUR - Empresa Estadual de Turismo do 
Amazonas
ANA - Agencia Nacional da Águas 
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações 
APDM - Associação Polo Digital de Manaus 
APS - Atenção Primária 
ARPA - Programa Áreas Protegidas da Amazônia 
ASAVIDA - Consórcio Alto Solimões Saúde
ATB – Atenção Básica
ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural 
ATERF - Assistência Técnica e Extensão Rural e Flores-
tal 
BBC - Corporação Britânica de Radiofusão
BDI - Base de Dados Integrada
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 
BIFMA - Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambien-
te 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social 
BNH – Banco Nacional de Habitação
BPA/PMAM - Batalhão de Policiamento Ambiental da 
Polícia Militar do Amazonas
BPC - Benefício de Prestação Continuada 
CAAD - Central das Associações Agroextrativistas de 
Democracia
CAARIM - Central das Associações Agroextrativistas 

do Rio Manicoré
CADÚNICO - Cadastro Único para Programas Sociais
CAE - Conselho de Alimentação Escolar 
CAF - Cadastro Nacional Da Agricultura Familiar 
CAPACITASUAS - Programa Nacional de Capacitação 
do Sistema Único de Assistência Social 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior 
CAPS - Centros de Atenção Psicossociais 
CAR - Cadastro Ambiental Rural 
CBMAM - Corpo de Bombeiros do Amazonas 
CCC - Conta de Consumo de Combustíveis 
CCPLI - Consentimento Prévio, Livre e Informado 
CDB - Convenção sobre Diversidade Biológica
CDEAM/UFAM - Centro de Desenvolvimento Energé-
tico Amazônico da Universidade Federal do Amazonas 
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético 
CDRU - Concessão de Direito Real de Uso 
CEC - Cultura e Esporte na Comunidade
ACEC - Associação Cultura e Esporte na Comunidade 
CECAMPO - Coordenadoria de Educação do Campo 
CEDHE - Centro de Direitos Humanos e Empresas da 
Fundação Getulio Vargas
CEFP - Cadastro Estadual de Florestas Públicas 
CEFA - Coordenação de Educação Física e Artes 
CEMAAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente 
CEMEAM - Centro de Mídias de Educação do Amazo-
nas 
CENIMA - Centro Nacional de Monitoramento e Infor-
mações Ambientais 
CENSO SUAS – Censo de Monitoramento do Sistema 
Único de Assistência Social  
CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe
CEPAN - Centro de Formação de Profissional “Padre 
José Anchieta” 
CESE- Coordenadoria Ecumênica de Serviço 
CETAM - Centro de Educação Tecnológica do Amazo-
nas 
CETIC - Conselho Estadual de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação 
CF – Constituição Federal
CG – Conselho Gestor 
CGE - Comitês Gestores Estaduais 
CGN - Comitê Gestor Nacional de Universalização 
CGU - Controladoria-Geral da União
CIB - Comissão Intergestores Bipartites 
CICC - Centro Integrado de Comando e Controle 
CIEA/AM - Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental do Estado do Amazonas 
CIMI - Conselho Indigenista Missionário
CIR - Comissões Intergestores Regionais 
CIT - Comissão Intergestores Tripartite 
CLPI - Consulta Livre, Prévia e Informada 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
CME - Conselhos Municipais de Educação 
CMDCA - Conselhos Municipais de Educação, Saú-
de, Assistência Social, Meio Ambiente e de Direitos da 
Criança e Adolescente
CMMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente 
CNAL - Conselho Nacional da Amazônia Legal 
CNEAS - Cadastro Nacional de Entidades de Assistên-
cia Social 
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde 
CNPE - Conselho Nacional de Política Energética 
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CNUC - Cadastro Nacional de Unidades de Conser-
vação 
CNS - Conselho Nacional das Populações Extrativistas 
CR - Coordenação Regional 
CRE - Coordenadorias Regionais de Educação 
COHSAB - Companhia Humaitaense de Águas e Sa-
neamento Básico 
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento
CONASS - Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CONECTI - Conselho Estadual de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação 
CONJUR – Consultor Jurídico 
COOPAC - Cooperativa dos Produtores Agrícolas do 
Careiro 
CONSED - Conselho Nacional dos Secretários Estadu-
ais de Educação 
CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
COSAMA - Companhia de Saneamento do Estado do 
Amazonas 
CONTRAF-BRASIL - Confederação Nacional dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do 
Brasil 
COPAC - Cooperativa de Produtores Agrícola do Ca-
reiro 
COPEMA - Cooperativa dos Produtores Agropecuários 
e Extrativistas dos Recursos Naturais de Manicoré 
COVEMA - Cooperativa Verde de Manicoré 
COVID-19 – Doença por Corona Vírus 
CRAS - Centro de Referência da Assistência Social 
CREAS - Centros de Referência Especializados de As-
sistência Social 
CREAM - Centros Estaduais de Referência e Apoio à 
Mulher 
CVP - Cernambi Virgem Prensado 
DABE - Departamento de Atenção Básica e Ações Es-
tratégicas da Secretaria de Estado de Saúde do Ama-
zonas
DAP - Declarações de Aptidão ao PRONAF 
DATASUS – Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde
DEAM - Delegacia de Atendimento à Mulher 
DEDIAC - Departamento de Distribuição de Água do 
Careiro 
DEMUC - Departamento de Mudanças Climáticas e 
Gestão de Unidades de Conservação da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente
DETER - Sistema de Detecção de Desmatamentos em 
Tempo Real 
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes 
DOC - Departamento de Organizações Comunitárias 
DST – Doença Sexualmente Transmissível 
DTPA - Vacina contra Difteria, Tétano e Coqueluche
DPE/AM – Defensoria Pública do Estado do Amazonas
EAD - Educação à Distância 
ECI - Estudo do Componente Indígena
EESP/FGV - Escola de Economia de São Paulo da Fun-
dação Getulio Vargas 
EF – Ensino Fundamental
EI – Educação Infantil 
EIA - Escola Itinerante de Agroecologia 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EM – Ensino Médio

EPE – Empresa de Pesquisa Energética
EPOCAM – Grupo Poetas e Escritores 
EQSF – Equipes Saúde da Família
ESTADIC - Pesquisa de Informações Básicas Estaduais
F2IBAM - Fórum de Inovação em Investimentos na Bio-
economia Amazônica 
FAAR - Fundação Amazonas de Alto Rendimento 
FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultu-
ra e Alimentação 
FAO – Fundo Amazônia Oriental 
FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas 
FAS - Fundação Amazônia Sustentável 
FEDF - Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal 
FEEL - Fundo Estadual do Esporte e Lazer 
FEMA - Fundo Estadual de Meio Ambiente
FGVCES - Centro de Estudos em Sustentabilidade da 
Fundação Getulio Vargas 
FINBRA – Finanças do Brasil 
FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz
FLONA - Floresta Nacional 
FLORESTA - Florestas Estaduais 
FMMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente 
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção 
FNMC - Fundo Nacional sobre Mudança do Clima
FOIRN - Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro 
FOPES - Fórum Permanente das Secretarias Municipais 
do Meio Ambiente do Amazonas 
FPE - Fórum Permanente de Energia 
FPS - Fundo de Promoção Social e Erradicação da Po-
breza 
FUNAI - Fundação Nacional do Índio
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde 
FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica 
FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Tele-
comunicações 
FT – Fundo de Transição 
FVS - Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 
GCF – Fundo Verde para o Clima
GEE - Gases de Efeito Estufa 
GEF - Fundo para o Meio Ambiente Mundial 
GESAC - Programa Governo Eletrônico - Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
GLO - Garantia da Lei e da Ordem 
GIZ - Agência Alemã de Cooperação Internacional
GR – Gerência Regional 
GT – Grupo de Trabalho
GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte 
HAE - Hospital Albert Einstein 
HPV - Papilomavírus Humano 
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICOMP/UFAM - Instituto de Computação da Universi-
dade Federal do Amazonas 
ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade 
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços 
ICT - Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação  
IDAM - Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 
Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 
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IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
IDESAM - Instituto De Conservação E Desenvolvimento 
Sustentável Da Amazônia 
IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil
IEE/USP - Instituto de Energia e Ambiente da Universi-
dade de São Paulo 
IEMA - Instituto de Energia e Meio Ambiente
IESP - Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pú-
blica 
IFAM – Instituto Federal do Amazonas
IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura
IPAAM - Instituto de Proteção Ambiental do Estado do 
Amazonas
IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Flores-
tal e Agrícola
IMAZON – Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia
IN - Instrução Normativa 
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária
INEDES - Instituto Energia e Desenvolvimento Susten-
tável
INFOSANBAS - Informações sobre saneamento básico 
na palma da mão
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
INEP - Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Edu-
cacionais
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
ISA - Instituto Socioambiental 
IPTV – Internet por Televisão
ITEAM - Instituto de Terras do Amazonas 
KFW - Banco de Desenvolvimento da Alemanha
LAC - Licença por Adesão e Compromisso 
LAI - Lei de Acesso à Informação 
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LGFP - Leis de Gestão de Florestas Públicas 
LOA - Leis Orçamentária Anual
MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento
MAPBIOMAS - Projeto de Mapeamento Anual do Uso e 
Cobertura da Terra no Brasil
MCOM - Ministério das Comunicações 
MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
MD – Ministério da Defesa 
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário
MDH – Ministério dos Direitos Humanos
MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional 
MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome 
MEC – Ministério da Educação
MEO - Satélites de Órbita Média
MFCF - Manejo Florestal Comunitário e Familiar 
MLA - Programa Mais Luz para a Amazônia
MP - Medida Provisória 
MPAM - Ministério Público do Estado do Amazonas 
MPBA – Ministério Público da Bahia
MPE/RO - Ministério Público do Estado de Rondônia
MPF – Ministério Público Federal
MPF/AM – Ministério Público Federal do Amazonas
MPF/PA – Ministério Público Federal do Pará
MPF/RO - Ministério Público Federal de Rondônia 

MMA – Ministério do Meio Ambiente
MME - Ministério de Minas e Energia 
MROSC - Marco Regulatório das Organizações da So-
ciedade Civil 
MTV – Movimento Tapajós Vivo
NCS - Núcleos de Conservação e Sustentabilidade 
NGI - Núcleo de Gestão Integrada 
NMRF - Núcleo Municipal de Regularização Fundiária
NUAM – Núcleo de Atendimento à Mulher
OAB/AM – Ordem dos Advogados do Brasil do Ama-
zonas
OC - Observatório do Clima 
OCA - Observatório Castanha-da-Amazônia 
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico
ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
OIT - Organização Internacional do Trabalho 
ONG – Organização Não Governamental
OSC - Organização da Sociedade Civil
OPITTAMPP - Organização dos Povos Indígenas Torá, 
Tenharim, Apurinã, Mura, Parintintim e Pirahã 
OPM - Organismos de Políticas para as Mulheres 
PA – Projeto de Assentamento 
PAA - Programa de Aquisição de Alimentos 
PAAR - Plano Anual de Aplicação de Recursos 
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento 
PAC - Programa Amazônia Conectada 
P&D - Pesquisa e Desenvolvimento 
PADDD - Protected Areas Downgrading, Downsizing 
and Degazettement
PAE – Projeto de Assentamento Agroextrativista 
PAF - Projeto de Assentamento Florestal 
PAI/CNAL - Plano de Ações Imediatas do Conselho da 
Amazônia Legal 
PAIS - Programa Amazônia Integrada e Sustentável 
PAMFC - Plano Anual de Manejo Florestal Comunitário 
e Familiar 
PAOF - Plano Anual de Outorga Florestal 
POFE – Plano de Outorga Florestal Estadual
PAR - Plano de Ação Articuladas 
PAS - Plano de Desenvolvimento Sustentável da Ama-
zônia 
PAV – Projeto Assentamento Verde
PAAV - Programa Agentes Ambientais Voluntários 
PBF - Programa Bolsa Família 
PC – Polícia Civil 
PCC - Primeiro Comando da Capital 
PCDOB - Partido Comunista do Brasil 
PDA – Plano de Desenvolvimento de Assentamento
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 
PDS - Projeto de Desenvolvimento Sustentável 
PDEM - Plano de Desenvolvimento Energético Munici-
pal 
PEAS - Plano Estadual de Assistência Social 
PEC - Proposta de Emenda à Constituição 
PEMC-AM - Política Estadual sobre Mudanças Climá-
ticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sus-
tentável do Amazonas
PERS/AM - Plano Estadual de Resíduos Sólidos do 
Amazonas 
PEVS - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 
PF – Polícia Federal
PFDC/MPF - Procuradoria Federal dos Direitos do Cida-
dão do Ministério Público Federal
PFM - Produtos Florestais Madeireiros 
PFNM - Produto Florestal Não Madeireiros
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PGPM-Bio - Política de Garantia de Preços Mínimos 
para os Produtos da Sociobiodiversidade 
PGTA - Plano de Gestão Territorial e Ambiental 
PIB – Produto Interno Bruto
PIEC - Política de Inovação Educação Conectada 
PIM – Polo Industrial de Manaus
PJER - Programa Jovem Empreendedor Rural 
PL - Projeto de Lei 
PLEC - Programa Lazer e Esporte na Cidade 
PLP - Projeto de Promotoras Legais Populares 
PLPT – Programa Luz para Todos
PM – Polícia Militar
PM – Plano de Manejo
PMFC - Programa Federal de Manejo Florestal Comu-
nitário e Familiar
PMS - Plano Municipal de Saúde 
PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico 
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 
PNBL - Programa Nacional de Banda Larga 
PNMA - Política Nacional do Meio Ambiente 
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar 
PNMC - Política Nacional sobre Mudanças do Clima 
PNPM - Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres
PNPSB - Plano Nacional de Promoção das Cadeias de 
Produtos da Sociobiodiversidade 
PNRA – Política Nacional de Reforma Agrária 
POA - Plano Operacional Anual
PPA - Plano Plurianual 
PPA - Programa de Pequenos Apoios 
PPCADI AMAZÔNIA - Programa de Prevenção, Comba-
te e Alternativas ao Desmatamento Ilegal em Assenta-
mentos da Amazônia 
PPCDAM - Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal 
PPCD-AM - Plano Estadual de Prevenção e Controle do 
Desmatamento do Amazonas 
PPCDQ-AM - Plano de Prevenção e Controle do Des-
matamento e Queimadas do Amazonas 
PPI - Programa de Parcerias de Investimentos 
PLOA - Projeto de Lei Orçamentaria Anual 
PMFS - Planos de Manejo Florestais Sustentáveis 
PMPI - Plano Municipal pela Primeira Infância 
PMS Amazonas - Programa Municípios Sustentáveis do 
Amazonas 
PMMA - Política Municipal de Meio Ambiente 
PNATER - Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural 
PNE - Planos Nacionais de Energia 
PNGATI - Política Nacional de Gestão Ambiental e Ter-
ritorial em Terras Indígenas 
PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos 
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento
PPP - Projeto Político Pedagógico
PRA - Programa de Regularização Ambiental 
PRDA - Plano Regional de Desenvolvimento da Ama-
zônia 
PREME - Programa de Regionalização da Merenda Es-
colar 
PREVFOGO - Centro Nacional de Prevenção e Comba-
te aos Incêndios Florestais
PRF - Polícia Rodoviária Federal 
PROADI-SUS - Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde 
PROBUC - Programa De Monitoramento Da Biodiversi-
dade e uso Dos Recursos Naturais 
PROCAMPO - Programa de Apoio à Formação Superior 
em Licenciatura em Educação do Campo 
PROCEL RELUZ - Programa Nacional de Iluminação 
Pública e Sinalização Semafórica Eficientes 
PRODAM - Empresa de Processamento de Dados do 
Amazonas 
PROEFE - Programa de Apoio Didático e Pedagógico à 
Educação Física Escolar da Rede de Ensino do Estado 
do Amazonas 
PROENARTE - Programa de Apoio ao Ensino da Arte 
nas Escolas da Educação Básica da Rede Estadual de 
Ensino do Estado do Amazonas 
PROFLORAM - Projeto de Prevenção e Combate ao 
Desmatamento e Conservação da Floresta no Estado 
do Amazonas 
PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação 
e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pú-
blica de Educação Infantil 
PROMOVE - Programa de Regionalização do Mobiliário 
Escolar 
PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 
PRONACAMPO - Programa Nacional de Educação do 
Campo 
PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego 
PRONERA - Programa Nacional de Educação na Refor-
ma Agrária 
PRV - Plano Recuperação Verde da Amazônia Legal 
PRO-RNP - Programa Interministerial Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa
PSA – Pagamento por Serviço Ambiental
PSA – Projeto Saúde e Alegria
PSB – Partido Socialista Brasileiro
PSE – Pagamento por Serviços Ecossistêmicos
PSF - Programa Saúde na Floresta 
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade
PSB - Partido Socialista Brasileiro 
PST – Programa Segundo Tempo
PT – Partido dos Trabalhadores
RAS - Redes de Atenção à Saúde 
RCA – Rede Cooperação Amazônica
RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
REDD+ - Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação Florestal
REMA - Rede Maniva de Agroecologia 
RESEX – Reserva Extrativista
RETA - Rede Transdisciplinar da Amazônia 
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
RMM - Região Metropolitana de Manaus 
RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
SAF - Sistema Agroflorestal
SAF - Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperati-
vismo 
SAPEM - Serviço de Apoio Emergencial à Mulher 
SAMIC - Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança 
SAN - Segurança Alimentar e Nutricional 
SC – Sociedade Civil
SCT - Semana de Ciência e Tecnologia do Amazonas 
SE – Setor Empresarial
SEAD/AM - Secretaria de Estado de Administração e 
Gestão 
SEAF/MAPA - Secretaria Especial de Assuntos Fundi-
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ários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento
SEAI - Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência 
SEAS/AM – Secretária de Estado de Assistência Social 
do Amazonas
SEAPS/AM -  Secretaria Executiva Adjunta de Políticas 
em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Ama-
zonas
SEAPAF/AM - Secretaria Executiva Adjunta de Política 
Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas da Secreta-
ria de Estado da Produção Rural
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas 
SEC/AM - Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa 
SECADI/MEC - Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da 
Educação
SECT/AM - Secretaria de Estado das Cidades e Terri-
tórios 
SECTI/SEDECTI - Secretaria Executiva de Ciência, Tec-
nologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
SEDECTI/AM - Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
SEDUC/AM – Secretaria de Estado de Educação
SEFAZ/AM – Secretaria de Estado da Fazenda
SERFAL - Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento Agrário 
SEINFRA/AM – Secretaria de Estado de Infraestrutura 
e Região Metropolitana de Manaus
SEJEL/AM - Secretaria de Estado de Juventude, Espor-
te e Lazer 
SEJUSC/AM – Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania
SEUC/AM - Sistema Estadual de Unidade de Conser-
vação 
SEMA/AM - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
SEMAS - Secretarias Municipais de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade 
SEMAS/PA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Pará 
SEMED - Secretarias Municipais de Educação 
SEMEP/AM - Secretaria Executiva de Mineração, Ener-
gia, Petróleo e Gás da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
SEMINF - Secretaria de Infraestrutura de Humaitá 
SEMINFRA - Secretaria municipal de Infraestrutura de 
Manicoré
SEMOUR - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
de Careiro
SEPA/AM - Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura 
da Secretaria de Estado da Produção Rural
SEPM/AM - Secretaria Executiva de Políticas para as 
Mulheres da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania
SPF - Secretaria de Política Fundiária 
SEPROR/AM - Secretaria de Estado da Produção Rural 
SES/AM - Secretaria De Estado De Saúde
SFB - Serviço Florestal Brasileiro 
SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária 
SIN - Sistema Interligado Nacional 
SISAGUA - Sistema de Abastecimento de Água de Ma-
nicoré
SISARPA - Sistema de Gerenciamento das Unidades de 
Conservação

SISMUMA - Sistema Municipal de Meio Ambiente 
SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente 
SISUC - Sistema de Indicadores Socioambientais 
SICAR - Sistema de Cadastro Ambiental 
SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orça-
mento
SIRGAS - Sistema de Referência Geocêntrico para as 
Américas
SISFRON - Programa Sistema Integrado de Monitora-
mento de Fronteiras 
SISOL -Sistema Isolado
SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Sane-
amento
SNJ - Secretaria Nacional de Justiça
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
SISP - Sistema Integrado de Segurança Pública 
SPM/AM - Secretaria Executiva de Política para as Mu-
lheres da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Hu-
manos e Cidadania
SMART - Ferramenta de Monitoramento Espacial e 
Criação de Relatórios
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus
SUS – Sistema Único de Saúde 
SSP/AM - Secretaria de Segurança Pública do Amazo-
nas 
STF – Superior Tribunal Federal
STTR - Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Ru-
rais 
TBC - Turismo de Base Comunitária 
TCE – Tribunal de Conta Estadual 
TCE/AM – Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
TCU – Tribunal de Contas da União
TF/GCF - Força Tarefa de Governadores para o Clima 
e Florestas 
TI – Terra Indígena
TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação
UAB - Programa Universidade Aberta do Brasil 
UBS - Unidades Básicas de Saúde
UBSF - Unidades Básicas de Saúde Fluviais e Flutuan-
tes 
UC – Unidade de Conservação 
UE - União Europeia 
UEA – Universidade Estadual do Amazonas 
UFAM – Universidade Federal do Amazonas
UMF - Unidade de Manejo Florestal 
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância 
UNLOC - Unidades Locais 
UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação 
ONU – Organização das Nações Unidas
UTI - Unidade de Terapia Intensiva 
VSAT - Antena bidirecional 
WWF – Fundo Mundial da Natureza
ZEE - Zoneamento Econômico Ecológico 
ZFM - Zona Franca de Manaus 
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Instituições Públicas Federais Subdivisões

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit)

Superintendência Regional do DNIT/AM

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Fiocruz Amazônia

Fundação Nacional do Índio (Funai) Coordenação de Licenciamento Ambiental

Coordenação Regional de Manaus

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Amazônia Ocidental

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Nat-
urais Renováveis (Ibama)

Núcleo de Licenciamento Ambiental do Es-
tado do Amazonas

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio)

Gerência Regional Norte -  Base Manaus

Gerência Regional Norte -  Base Porto Velho

Gestor Reserva Extrativista Lago do Capanã 
Grande

Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam)

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra)

Superintendência Regional 15

Ministério da Economia (ME) Secretaria Especial do Programa de Parceri-
as de Investimentos (SPPI)

Polícia Federal no Amazonas (PF/AM)

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae)

SEBRAE/AM

Ministério Público Federal (MPF) 9º Ofício Procuradoria da República no Am-
azonas

5º Ofício Procuradoria da República no Am-
azonas

Força Tarefa Amazônia

Instituições Públicas Estaduais Subdivisões

Amazonas Energia Departamento de Universalização de Energia

Escritório Careiro

Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur)

Companhia Nacional de Abastecimento no Amazonas (Conab/AM)

Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMAAM)

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim)

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam)

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) 

Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam)

Secretaria de Assistência Social (Seas) Secretaria Adjunta

Gerência de Vigilância Socioterritorial (GVS)

Departamento de Proteção Básica (DPSB)

Departamento de Proteção Especial (DPSE)

Secretaria de Cidades e Territórios (SECT) Seretaria Executiva Adjunta

Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (Sedecti)

Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Secti)

Secretaria Executiva de Desevolvimento 
Econômico (Sedec)

Secretaria Executiva de Mineração, Energia, 
Petróleo e Gás (Semep)

Departamento de Diversificação Econômica 
(DDE)

Atores e Instituições Consultadas
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Secretaria de Educação (Seduc) Gerência de Infraestrutura e Redes (GEINF) 
do Departamento de Gestão da Tecnologia 
da Informação (DETIN)

Gerência de Ensino Regular (GER)

Coordenação da Educação do Campo 
(CECAMPO) da Gerência de Atendimento 
Educacional Específico e da Diversidade 
(GAEED)

Gerência de Programas e Projetos Comple-
mentares (GPPC)

Coordenação de Educação Ambiental (CEA) 
do Departamento de Políticas e Programas 
Educacionais (DEPPE)

Gerência de Parcerias para a Formação 
Profissional (GPFP) do Centro de Formação 
Profissional Padre José Anchieta (CEPAN)

Departamento de Gestão de Pessoas (DGP)

Coordenação de Ensino Fundamental (CENF) 

Gerência de Atendimento Específico Educa-
cional e da Diversidade (GAEED)

Programas e Projetos Complementares 
(GPPC) do Departamento de Políticas e Pro-
gramas Educacionais (DEPPE)

Secretaria Executiva Adjunta do Interior 
(SEAI)

Diretoria de Gestão da Tecnologia da Infor-
mação (DGTI)

Coordenação de Educação Física e Artes 
(CEFA)

Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) Setor de Planejamento

Setor de Licenciamento Ambiental

Secretaria de Meio Ambiente (Sema) Seretaria Executiva Adjunta de Gestão Am-
biental (SEAGA)

Departamento de Gestão Ambiental, Territo-
rial e Recursos Hídricos (DEGAT)

Departamento de Mudanças Climáticas e 
Gestão de UC (DEMUC)

Instituto de Proteção Ambiental do Amazo-
nas (IPAAM)

Secretaria de Produção (Sepror) Secretaria Executiva Adjunta de Política 
Agrícola, Pecuária e Florestal (SEAPAF)

Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e 
Aquicultura (SEPA)

Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas (ADS/Unidade Técnica Humaitá)

Instituto de Desenvolvi-
mento Agropecuário e 
Florestal Sustentável do 
Estado do Amazonas 
(IDAM)

Gerência de 
Apoio à Agro-
ecologia e Pro-
dução Orgâni-
ca (GEAPO)

Gerência 
de Apoio ao 
Crédito Rural 
(GECRER)

Unidade Local 
Careiro

Unidade Local 
Humaitá

Unidade Local 
Manicoré
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Secretaria de Saúde (SES) Secretaria Executiva Adjunta de Políticas em 
Saúde (SEAPS)

Departamento de Atenção Básica (DABE)

Coordenadoria da Saúde da Mulher

Secretaria Executiva de Descentralização e 
Regionalização Assistencial do Interior

Secretaria de Estadual de Políticas para as Mulheres (SEPM) 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas/PA)

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará (Seduc/PA)

Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM)

Tribunal de Contas Estadual (TCE/AM)

Instituições Públicas Municipais Subdivisões

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semades) e Setor de Terras de 
Manicoré 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (SEMDAS) de Humaitá 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) do Careiro Departamento de Meio Ambiente do Careiro  

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Careiro

Conselho Municipal de Criança e Adolescente (CMDCA) de Manicoré

Conselho Municipal de Educação de Humaitá 

Conselho Tutelar de Manicoré

Secretaria  Municipal de Assistência Social (Semas) de Manicoré

Secretaria  Municipal de Assistência Social (Semas) de Humaitá

Secretaria  Municipal de Assistência Social (Semas) de Careiro

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Manicoré

Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Careiro

Departamento de Organizações Comunitárias da Secretaria Municipal de Produção Rural, Pesca e Meio 
Ambiente (DOC/SEMPROPMA) de Careiro 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Iranduba 
(SEMAS)

Assessoria Técnica

Casa da Cidadania do Careiro

Câmara Municipal de Manicoré (CMM)

Câmara Municipal de Humaitá (CMH)

Secretaria  Municipal de Educação (Semed) de Manicoré 

Secretaria  Municipal de Educação (Semed) de Humaitá Coordenação da Educação do Campo 

Secretaria  Municipal de Educação (Semed) de Careiro Escola Municipal Fred Fernandes da Silva da 
Comunidade Projeto de Assentamento (PA) 
Panelão

Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manicoré 

Secretaria  Municipal de Saúde (Semsa) de Humaitá Assessoria técnica de Humaitá

Secretaria de Juventude, Desposto e Lazer (Semjel) de Manicoré 

Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) de Humaitá 

Secretaria de Infraestrutura (SEMINF) de Humaitá 

Secretaria Municipal de Interior (SEMINT) de Humaitá

Companhia Humaitaense de Saneamento Básico (COHSAB) de Humaitá 

Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) de Manicoré 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismos (Semour) de Careiro

Departamento de Águas do Careiro (Dediac)

Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura (Semapa) de Humaitá

Seceraria Municipal de Agricultura, Produção e Abastecimento (Semapa) de Manicoré 

Subprefeitura do Distrito de Santo Antônio do Matupi em Manicoré
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Sociedade Civil Subdivisões

Associação Amazonense de Municípios (AAM)

Casa do Rio Presidência e Secretaria Executiva

Escola do Igapó Açu

Escola Itinerante de Agroecologia

Conselho Nacional de Populações Extrativistas (CNS) CNS - Manicoré

CNS - Assessoria

CNS - Secretaria Geral

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab)

Fórum de Trabalhadores da Assistência Social/ Amazonas

Fundação Amazônia Sustentável (FAS) Programa Saúde da Floresta

Programa Educação para Sustentabilidade

Supervisor Técnico de Projetos na calha do 
rio Madeira

Supervisora da FAS/ SolarLab na comuni-
dade Boa Esperança de Manicoré

Projeto Saúde e Alegria (PSA)

Wildlife Conservation Society (WCS/AM)

Instituto Socioambiental (ISA) Assessoria da Rede de Comunicadores Indí-
genas do Rio Negro (Rede Wayuri)

Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) Programa Ordenamento Territorial 

Programa Povos Indígenas

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 
(IDSM)

Programa de Qualidade de Vida

Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 
da Amazônia (Idesam)

Projeto Café Apuí agroflorestal

Programa Políticas Públicas

Movimento Tapajós Vivo (MTV)

World Wide Fund For Nature (WWF) Gerência de Conservação

Centro Juvenil Salesiano de Manicoré

Coletivo Divas da Floresta do Careiro

Coletivo de Jovens Tupigá 

Pastoral da Saúde do Distrito de Realidade (Humaitá)

Pastoral da Criança do Distrito de Realidade (Humautá) 

Pastoral da Juventude do Distrito de Realidade (Humaitá) 

Pastoral Ribeirinha da Diocese de Humaitá

Farmácia Verde de Manicoré

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 

Rede Transdiciplinar da Amazônia (Reta)

Fórum de Discussão Permanente do Processo de Reabertura da Rodovia BR-319

Movimento Cultura e Esporte na Comunidade (CEC) de Manicoré

Cooperativa Verde de Manicoré (Covema)

Cooperativa dos Produtores Agropecuários e Extrativistas dos Recursos Naturais do Município de Mani-
coré (Coopema)

Central das Associações Agroestrativistas de Democracia (CAAD) (Manicoré)

Associação de Moradores Agroextrativistas do Lago do Capanã Grande (AMALCG) (Manicoré)

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Comissão de Direito Digital

Comissão de Desenvolvimento da Amazônia

Comissão Nacional da Mulher

Mama Ekos

Instituto Serenas

Central Agroextrativistas do Rio Manicoré (CAARIM)
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Associação de Moradores Agroextrativistas da Comunidade de Terra Preta do Ramal 464 em Manicoré

Associação Comunitária São Sebastião do Igapó Açu

Associação Comunitária Rural São Sebastião Igapó Açu

Associação Comunitária e Produtiva de Santo Antônio do Ramal do Mamori em Careiro

Associação de Moradores do PA Panelão em Careiro

Associação de Moradores do Ramal do São João em Careiro

Cooperativa  de Manejadores de Igapó Açu 

Cooperativa de Produtores Agrícola do Careiro (COOPAC)

Associação de Produtores Rurais do KM 22 (ASPROD) 

Associação Comunitária  Agrícola Rural São José

Associação Comunitaria agrícola rural do Ramal Floresta (ACARRF)

Associações de Produtores do Tupana

Associação de Produtores de Jacaretinga

Associação das Costureiras e Artesãs de Humaitá

Associação de Produtores Rurais de Realidade em Humaitá 

Coletivo de Mulheres do Distrito de Realidade em Humaitá

Centro Catequético de Realidade em Humaitá

Conselho Indigenista Missionário (CIMI)

Fundação Vitória Amazônica (FVA)

Associação dos Amigos e Defensores da BR 319

Rede Maniva de Agroecologia (Rema)

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado Amazonas do Ama-
zonas (FETAGRI/AM)

Barco Orgânico 
PA Panelão 

Sindicato de Pescadores (SINDPESCA) do Distrito de Araça em Careiro

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Careiro (STTR) de Careiro

Academia Subdivisões

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) Coordenação de Dinâmica Ambiental 
(CODAM)

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
Pós-graduação em Temas Transversais (IFSP - Salto)

Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Centro de Ciências do Ambiente (CCA/
UFAM)

Centro de Desenvolvimento Energético 
Amazônico (CDEAM)

Instituto de Computação (ICOMP)

Núcleo de Estudos Interdisciplinares em 
Gênero, Família, Conflitos e Sexualidade 
(AZULILÁS)

Núcleo de Socioeconomia (NUSEC)

Nucleo de Etnoecologia da Amazônia Bra-
sileira (NETNO)

Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) Instituto Socioambiental e dos Recursos 
Hídricos (ISARH)

Universidade Federal do Pará (UFPA) Instituto de Agriculturas Amazônicas (IN-
EAF/UFPA)

Programa de Pós-graduação em Desenvolvi-
mento Sustentável do Trópico Úmido (PPGD-
STU) / Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 
(NAEA)
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Universidade Estadual do Amazonas (UEA) Polo Manicoré

Programa de Pós Graduação em Segurança 
Pública, Cidadania e Direitos Humanos 
(PPGSP)

Doutorado Interinstitucional (DINTER) em 
Turismo e Hotelaria, parceria UEA e Universi-
dade do Vale do Itajaí (UNIVALI)

Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Cul-
tura Amazônica (NEICAM) 

Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) Departamento de Sociologia do Centro de 
Educação e Ciências Humanas (CECH)

Universidade de São Paulo (USP) Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH) 

Setor Empresarial Subdivisões

Jornal Folha de São Paulo Reporter especial 

Claro Área de Operacionalização de serviços na 
BR-319

RealNet

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) Presidência e Coordenadoria de Meio Am-
biente

Águas de Manaus Presidência

Essas organizações foram consultadas no processo de checagem das estratégias, objetivos e caminhos 
para a ADT, entretanto, elas não validam a ADT, que é de autoria e responsabilidade exclusiva do FGVces
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