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Resumo Executivo

A Avaliação Temática dos projetos de “Cadeias Produtivas Sustentáveis” abrange 
um olhar tanto individual quanto agregado sobre cinco projetos alocados na Compo-
nente Produção Sustentável do Fundo Amazônia. Essa é uma das quatro componentes 
do Quadro Lógico do Fundo Amazônia1, que conecta as componentes aos objetivos ge-
rais de redução do desmatamento e promoção do desenvolvimento sustentável na Ama-
zônia Legal. O Quadro Lógico, por sua vez, dialoga com os eixos dos Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que constituiu 
a política pública agregadora de iniciativas em nível federal nesse tema até 2020.

A composição dos projetos para esta avaliação segue a sequência cronológica em 
que foram encerrados. Dois projetos selecionados haviam sido planejados e apresenta-
dos na fase inicial do Fundo Amazônia (via demanda espontânea) e três resultam da 
primeira Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis, realizada em 201222. 
Com valores individuais entre R$ 3,2 milhões e R$ 8,8 milhões, os projetos somam R$ 
30,1 milhões, o que corresponde a cerca de 6,1% da carteira de projetos da Componente 
Produção Sustentável em 2020 (R$ 476,4 milhões). Os projetos avaliados abrangeram 
uma composição complexa de territórios, grupos sociais, arranjos de execução, produ-
tos, cadeias e usos do solo, o que representou um desafio para a agregação de resultados 
e a análise temática conjunta (Figura 1).

1 FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de Atividades 2020. Rio de Janeiro: BNDES, 2021. p. 35.

2 Confira a Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis em: http://www.fundoamazonia.gov.br/
export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_APS_04_2012.pdf.

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_APS_04_2012.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_APS_04_2012.pdf
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Figura 1: Representação sintética 
dos projetos avaliados
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De acordo com os critérios de avaliação estabelecidos, os principais achados são 
apresentados a seguir.

Relevância

Os projetos avaliados foram muito relevantes no sentido de abranger regiões, 
produtos e cadeias, organizações e grupos de beneficiários/as que refletem a diversi-
dade e os potenciais de usos sustentáveis de recursos naturais na Amazônia. Foram 
gerados resultados importantes para o entendimento da estruturação produtiva de 
cadeias emblemáticas do extrativismo vegetal (castanha-do-brasil, babaçu, óleos etc.) 
e animal (pirarucu), associadas ao conceito de sociobiodiversidade, e da implantação 
de sistemas agroflorestais. Essas são atividades que integram o conjunto de atividades 
produtivas que mantêm as florestas em pé ou contribuem para a sua restauração e a 
recuperação de áreas degradadas.

Algumas experiências se destacaram por atuarem ao longo de diferentes elos 
das cadeias de valor, associadas a arranjos de governança e execução robustos, con-
tribuindo para o desenho de abordagens mais efetivas de fortalecimento da inserção 
das organizações comunitárias nas cadeias. Houve, em todos os projetos, importantes 
processos de aprendizagem nesses temas, que contribuíram para os resultados alcan-
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çados. Essas experiências também podem ser usadas para elaborar novos projetos e 
chamadas, assim como para o desenvolvimento do Fundo Amazônia e de iniciativas 
correlatas como um todo. 

Para além dos objetivos da Componente Produção Sustentável, parte dos projetos 
geraram resultados e impactos adicionais em temas como governança e proteção terri-
torial e segurança alimentar.

Eficácia

É possível constatar níveis diferenciados de eficácia dos projetos. Um número con-
siderável de objetivos e metas foi alcançado. Houve casos em que os indicadores foram 
alcançados ou mesmo largamente superados, mas houve problemas de formulação e 
alimentação que limitam a sua interpretação como indicativos de eficácia. Da mesma 
forma, em alguns casos, indicadores não alcançados não necessariamente apontavam 
para o insucesso da ação, cuja efetividade pôde ser confirmada por meio de entrevistas 
e da documentação dos projetos.

Em alguns projetos foram alcançados resultados relevantes de aumento de pro-
dução e faturamento. Mas, especialmente nos casos em que foram trabalhadas cadeias 
mais incipientes e organizações com menor conexão aos mercados, as iniciativas de-
mandam a continuidade dos apoios e do desenvolvimento para o alcance de resultados 
mais expressivos. As entrevistas apontam resultados de geração de renda para os/as 
beneficiários/as, mas as informações de monitoramento e avaliação disponíveis ain-
da são frágeis para embasar conclusões mais assertivas sobre a eficácia dos projetos 
nesse sentido.

Os projetos foram eficazes na implementação de arranjos que envolveram um nú-
mero relevante de organizações comunitárias e beneficiários/as. As diferenças entre os 
projetos da demanda espontânea e da Chamada Pública, nesse tema, são de ordem mais 
qualitativa do que quantitativa: os projetos da Chamada Pública tiveram estruturas de 
governança mais atuantes, por exemplo, com a realização de fóruns entre as organiza-
ções. A estratégia de capilarização dos recursos nesses projetos foi mais efetiva e houve 
esforços mais claros de integração entre as organizações.

Eficiência

De forma geral, a documentação disponibilizada e os registros dos projetos forne-
cem poucos elementos para uma avaliação mais qualificada do critério de eficiência. Via 
de regra, os projetos executaram os seus planos de trabalho, ou seja, os recursos dispo-
nibilizados foram utilizados para realizar as atividades previstas, com alguns projetos 
realizando além do que havia sido inicialmente previsto.
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Impacto

Com a diversidade de abordagens e contextos, não é possível chegar a uma ava-
liação unificada desse critério. Análises mais específicas são realizadas no âmbito da 
avaliação individual dos projetos. 

A partir da Teoria da Mudança Geral proposta, foi possível sistematizar os gran-
des campos de impactos positivos e desafios dos projetos ao longo dos principais elos 
das cadeias de valor (produção, beneficiamento e comercialização) e do fortalecimento 
organizacional, como impactos diretos, e na contribuição à geração de renda e redução 
do desmatamento, como impactos indiretos. Importantes impactos positivos adicionais 
foram verificados em termos de segurança alimentar e gestão territorial. A expectativa 
de geração de impactos no campo das políticas públicas de apoio à produção sustentá-
vel, presente em alguns dos projetos, contou apenas com algumas contribuições pontu-
ais, ficando aquém da expectativa inicial dos projetos.

Várias iniciativas deixaram aprendizados que podem apoiar a concepção de novos 
projetos, seja no Fundo Amazônia ou em iniciativas correlatas. Aprendizados importan-
tes, especialmente sobre o apoio a abordagens de cadeias de valor, foram incorporados 
nos desenhos de editais posteriores do Fundo Amazônia.

Sustentabilidade

A avaliação do critério de sustentabilidade se mostrou desafiadora para todos 
os projetos, considerando o cenário de incidência da pandemia e o quadro de instabi-
lidade político-econômica.

Os arranjos de governança e execução tiveram trajetórias diferenciadas, havendo 
casos de manutenção, com destaque para os projetos Sociobiodiversidade Produtiva no 
Xingu e APL Babaçu, de desintegração (projeto Pesca Sustentável) e de mistos de conti-
nuidade e fragilização (projetos Quintais Amazônicos e Sentinelas da Floresta). 

A maioria das organizações executoras formatou propostas de continuidade dos 
projetos aqui avaliados, em parte, no âmbito da segunda Chamada Pública no contexto 
da Componente Produção Sustentável. Por outro lado, as organizações executoras dispu-
nham ou buscaram outras fontes de apoio para a continuidade de ações estratégicas.

As organizações com arranjos de governança e inserção no mercado mais robus-
ta, tais como a dos projetos Sentinelas da Floresta, APL Babaçu e Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu, estiveram em melhores condições para enfrentar os impactos ge-
rados pela pandemia de covid-19 do que organizações com estruturas e relacionamen-
tos de mercado e apoio mais frágeis. Os trabalhos de elaboração de planos de manejo, 
além de contribuir para a sustentabilidade ambiental nos projetos Pesca Sustentável e 
APL Babaçu, também alimentaram a construção de acordos comunitários, apoiando a 
permanência dos resultados de governança territorial.
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Embora os projetos, com exceção do APL Babaçu e Sociobiodiversidade Produtiva no 
Xingu, não previssem iniciativas específicas no tema juventude e sucessão geracional, esse 
assunto foi tematizado em várias entrevistas como de alta relevância para as comunidades 
e suas organizações. O caso das Escolas Família Agrícola, que compõem o arranjo do APL 
Babaçu, mostra que iniciativas bem-sucedidas de atuação no tema educação para a juventu-
de rural não necessariamente garantem uma ampla permanência dos/as jovens no campo.

Critérios Transversais

(i) Redução da Pobreza

Os indicadores sistêmicos propostos pela metodologia de monitoramento da Com-
ponente Produção Sustentável que se associam a esse critério são os incrementos de 
receita com a comercialização de produtos in natura e beneficiados. Todos os projetos 
reportaram esses incrementos em diferentes dimensões, novamente enfatizando as di-
ferenças relacionadas aos graus de maturidade das cadeias de valor e dos arranjos de 
comercialização envolvidas. Portanto, de forma geral, é plausível entender que as ações 
dos projetos resultaram em geração de renda para as pessoas e comunidades envolvi-
das. No entanto, esses indicadores apresentam limitações para análises conclusivas em 
relação à geração de renda e, portanto, às contribuições para a redução da pobreza por 
meio dessas ações dos projetos. Adicionalmente, entende-se que a redução da pobreza 
não pode ser analisada apenas do ponto de vista da renda. Na avaliação foram percebi-
dos outros efeitos sobre a redução da pobreza, como a segurança alimentar e territorial.

(ii) Equidade de Gênero

Os projetos não previram uma integração sistêmica de questões de gênero em suas 
abordagens originais. Os únicos indicadores coletados com esse enfoque foram os indi-
cadores sistêmicos da Componente Produção Sustentável (indivíduos diretamente benefi-
ciados pelas atividades apoiadas – mulheres). No entanto, em todos os projetos foi possível 
identificar abordagens de gênero nas estratégias institucionais das organizações. 

Entre os projetos, cabe destaque ao Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu/Rede 
de Sementes, no qual as mulheres sustentam a coleta nas terras indígenas, e ao APL Ba-
baçu, em que o protagonismo das mulheres na atividade de coleta e quebra de babaçu 
é uma das forças propulsionadoras do movimento social e político que deu origem ao 
arranjo organizacional. No entanto, uma parte relevante das ações do projeto estiveram 
direcionadas à implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) como fonte de receitas 
complementares ao extrativismo, atividades em que o envolvimento direto das mulhe-
res não foi predominante.
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Principais Conclusões

• Os investimentos do Fundo Amazônia na etapa inicial da Componente Pro-
dução Sustentável abarcam uma diversidade de organizações, cadeias, 
grupos sociais, regiões e dinâmicas de conservação e desmatamento. 
Consideramos essa estratégia adequada e positiva, na medida em que inte-
rage com o contexto de diversidade presente na Amazônia nesses temas. É 
uma abordagem que demanda levar em conta várias camadas de complexi-
dade, mas entendemos que o Fundo Amazônia, e qualquer outra iniciativa 
com perspectiva de escala e abrangência semelhante, precisa incorporar es-
ses elementos de diversidade.

• Organizações representativas de populações e territórios vulneráveis e de 
pequeno porte, que sozinhas não teriam tido condições de cumprir com os 
requisitos das propostas ao Fundo Amazônia, participaram de todos os ar-
ranjos de execução, seja da Chamada Pública ou das propostas de demanda 
espontânea. Dessa forma, os projetos contribuíram para os resultados de 
ampliação da capilaridade do Fundo Amazônia. As organizações execu-
toras enfatizaram que os projetos foram as iniciativas de maior envergadura 
captada por cada uma ao início dos projetos, demonstrando essa capilari-
dade com a operação em uma escala compatível com os procedimentos do 
Fundo Amazônia.

• Tanto os projetos de demanda espontânea quanto os da Chamada Pública 
foram iniciativas que geraram resultados e impactos, mas também se ca-
racterizaram por fortes elementos de aprendizagem. Isso vale inclusive 
para os projetos ancorados em experiências e arranjos pré-existentes ro-
bustos, com longas trajetórias de implementação. 

• Várias lições aprendidas foram incorporadas às chamadas públicas 
correlatas posteriores (especialmente a Chamada Pública de Consoli-
dação e Fortalecimento de Cadeias de Valor Sustentáveis e Inclusivas, de 
2017, e a Chamada Pública de Projetos Voltados ao Apoio aos Planos de 
Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, de 2014), como tam-
bém em orientações para o monitoramento dos projetos3.

3 GIZ. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Guia para o Monitoramento de Efetivida-
de de Projetos de Produção Sustentável Apoiados pelo Fundo Amazônia. Rio de Janeiro: GIZ, 2020.
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• Considerando o aspecto da geração de renda como um elemento central 
para o alcance dos efeitos de aumento da atratividade econômica das ati-
vidades apoiadas, foi reconhecida a necessidade de desenvolver conceitua-
ções e métodos de aferição mais específicos para verificar os impactos efe-
tivos dos apoios na renda dos/as beneficiários/as. A avaliação também 
mostrou que a atratividade das atividades produtivas sustentáveis para as 
comunidades e famílias está associada a questões econômicas e à renda 
monetária, mas que outros fatores, relacionados à melhoria da qualidade 
de vida, à segurança alimentar e territorial e a aspectos culturais, também 
têm grande relevância.

• As conexões entre os aspectos de acesso a mercado, comercialização e en-
tendimento das especificidades e diferentes maturidades das cadeias 
são temas que necessitam evoluir nas abordagens dos projetos. Esses as-
pectos foram abordados de forma ainda genérica e pouco operacionaliza-
do na Chamada Pública, que propunha a promoção do “adensamento da 
cadeia produtiva sustentável” sem maiores orientações sobre os objetivos 
e atividades que levariam a esse resultado. Houve variações consideráveis 
na interpretação dessa perspectiva entre os projetos. Uma documentação e 
sistematização mais efetiva desses processos pode ampliar as possibilidades 
aprendizagem de projetos subsequentes ou futuros.

• Em relação às perspectivas dos projetos após a sua finalização, é neces-
sário destacar que a realização da avaliação se deu em um momento crítico 
de incidência da pandemia de covid-19, concomitante a um quadro mais 
abrangente de fragilização de políticas públicas e de crise econômica, com 
rebatimentos inclusive na realização da própria avaliação. Verificamos os 
impactos desse cenário na avaliação, mas também com incidência diversi-
ficada. Algumas organizações foram fortemente atingidas, com iniciativas 
que chegaram a se desfazer, enquanto outras trazem relatos de adaptação 
e resiliência. Algumas organizações executoras acessaram novos mecanis-
mos de apoio, incluindo novos formatos de inserção nos mercados nos mo-
mentos de crise. A continuidade das ações do Fundo Amazônia seguiria 
agregando às iniciativas que fazem diferença no contexto da promoção das 
cadeias que mantêm e restauram a floresta, mas a contribuição e o legado 
dos resultados gerados não se perderam no período transcorrido após o 
encerramento dos projetos.



20
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

1. Antecedentes

A Avaliação Temática dos projetos de “Cadeias Produtivas Sustentáveis” abrange 
um olhar tanto individual quanto agregado sobre cinco projetos encerrados alocados 
na Componente Produção Sustentável do Fundo Amazônia. Essa é uma das quatro 
componentes do Quadro Lógico do Fundo Amazônia4, que conecta as componentes aos 
seus objetivos gerais de redução do desmatamento e promoção do desenvolvimento 
sustentável na Amazônia Legal (Figura 2). O Quadro Lógico, por sua vez, dialoga com 
os eixos dos Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
Legal (PPCDAm).

4 FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de Atividades 2020. Rio de Janeiro: BNDES, p. 35.

Figura 2: Componentes do Quadro Lógico 
do Fundo Amazônia

Fonte: Elaboração própria a partir de Fundo Amazônia (2021): Relatório de Atividades 2020. Rio de Janeiro, p. 35.
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O PPCDAm esteve em vigor de 2004 a 2020, orientando a concepção e a imple-
mentação das ações federais de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia e 
servindo de referência para os planos estaduais correspondentes, elaborados pelos nove 
estados da Amazônia Legal. Portanto, o plano nacional e os planos estaduais represen-
taram os principais norteadores de políticas públicas vigentes no período de implemen-
tação dos projetos aqui considerados. 

Baseado em experiências e aprendizados adquiridos desde 2004, os eixos do PP-
CDAm e as componentes do Fundo Amazônia expressam uma abordagem sistêmica 
e abrangente de enfrentamento do desmatamento. A lógica subjacente estipula que a 
redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável é alcançada por meio da 
implementação articulada de abordagens de comando e controle, ordenamento territo-
rial e fundiário e promoção de atividades alternativas aos principais propulsores eco-
nômicos do desmatamento5.

As estratégias do PPCDAm, nessa agenda, passaram por variações ao longo dos 
anos, à medida que iniciativas dos entes federais eram formuladas e aprimoradas. Mas, 
ao longo de todas as fases, o eixo de promoção de atividades produtivas sustentáveis 
contemplou um conjunto diversificado de políticas públicas e ações, que previam uma 
composição de medidas que apoiavam as atividades de uso sustentável que mantives-
sem a floresta em pé, a introdução de práticas sustentáveis à produção agropecuária e 
florestal já existente e a recuperação de áreas degradadas. 

Já a Componente Produção Sustentável do Fundo Amazônia prevê, como efeito 
agregado, que as atividades que mantêm a floresta em pé tenham atratividade econô-
mica, abrangendo quatro das sete áreas temáticas inicialmente definidas como linhas 
de atuação do Fundo Amazônia (manejo florestal sustentável, atividades econômicas 
desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta, conservação e uso sustentável 
da biodiversidade e recuperação de áreas desmatadas6. Até 2020, cerca de R$ 476,4 
milhões, do total de R$ 1.825,4 milhões desembolsados pelo Fundo Amazônia, contem-
plaram projetos dessa componente, levando a uma participação de 26% em relação ao 
valor total, uma percentagem que se manteve praticamente estável desde 2013.

Ao longo da implementação do PPCDAm, amadureceu-se o reconhecimento sobre 
as particularidades da efetividade das intervenções nos diferentes eixos. As ações de 
monitoramento e controle, especialmente a fiscalização, são as que impactam de forma 
mais imediata e em curto prazo na redução do desmatamento. Já as iniciativas de or-
denamento territorial e promoção de atividades econômicas sustentáveis são indispen-

5 A quarta fase do PPCDAm (2016 a 2020) incorporou um eixo específico para dar destaque a um conjun-
to de instrumentos econômicos e normativos. No Fundo Amazônia, esse foco foi inserido na Componente 
Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos (MMA. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Prevenção e 
Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Plano operativo 2016-2020. 2016. p. 9 et seq).

6 Confira Decreto 6.257/2008.
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sáveis para a sustentabilidade das reduções e o efetivo estabelecimento de um modelo 
econômico não baseado no desmatamento. As medidas, nesses campos, apresentam um 
caráter mais estruturante e sua efetividade se dá em médio a longo prazo. Dessa forma, 
as sucessivas avaliações do PPCDAm creditavam a maior parte do sucesso do plano na 
redução substantiva do desmatamento até 2012 à efetividade do eixo Monitoramento e 
Controle. Os avanços e resultados no eixo  Fomento às Atividades Produtivas Sustentá-
veis eram considerados mais incipientes. No entanto, nunca se questionou a relevância 
desse eixo para a sustentabilidade e os resultados de longo prazo do plano7.

Considerando o critério da adicionalidade, os projetos do Fundo Amazônia deve-
riam compor um portfólio complementar às ações das políticas públicas reunidas no 
PPCDAm e nos planos estaduais correspondentes. A Componente Produção Sustentável 
abrange projetos com uma grande diversidade de enfoques, que vão desde a coleta, 
armazenamento e beneficiamento de produtos extrativistas, produção da agricultura 
familiar e atividades ligadas à segurança alimentar até artesanato e pesca. Essas ati-
vidades estão ligadas a uma ampla variedade de produtos que podem ser associados 
à conservação da floresta, incluindo borracha, cacau, babaçu, açaí, pirarucu, madeira, 
mel, resinas, sabonetes, óleos, sementes e fibras, entre outros, mas também consideram 
serviços, como o turismo comunitário.

No histórico de implementação do Fundo Amazônia, as estratégias de implemen-
tação passaram por etapas distintas, que também se refletem na evolução dos projetos 
da Componente Produção Sustentável8:

• Fase inicial (2008 a 2011): abrange um intenso trabalho de desenvolvimento 
da concepção, das estratégias de atuação e da estrutura de funcionamento 
do Fundo Amazônia. Os valores desembolsados ainda eram baixos e havia 
poucos projetos, concentrados principalmente em organizações da sociedade 
civil com experiência anterior de implementação de projetos. Os projetos po-
diam ser apresentados espontaneamente e o processo de aprovação ocorria 
de maneira individualizada. Essa dinâmica gerou uma série de reflexões so-
bre a importância de apoiar projetos e proponentes menores, que atendessem 
de forma mais direta as populações e os territórios mais vulneráveis, cujas 
organizações não tinham condições de responder a todos os requisitos do BN-
DES para admissibilidade de suas propostas9. Nesse período, também foram 

7 GIZ. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH. Relatório de avaliação de Meio 
Termo da Efetividade do Fundo Amazônia 2008-2018. 2019, p. 118.

8 GIZ. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH. Relatório de avaliação de Meio 
Termo da Efetividade do Fundo Amazônia 2008-2018. 2019. p. 89.

9 Essas questões foram discutidas intensamente no Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA), com-
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empreendidas primeiras reflexões sobre prioridades, abordagens e arranjos 
organizacionais referentes a atividades produtivas sustentáveis10.

• Fase estruturante (2012 a 2015): caracterizada por uma orientação a pro-
jetos de maior porte, com maior escopo territorial, mais recursos e diver-
sificação de atores sociais. Ampliou-se o apoio a projetos dos estados ama-
zônicos, com destaque para a agenda da regularização ambiental, com a 
implementação do Cadastro Ambiental Rural após a aprovação do novo Có-
digo Florestal (Lei 12.651/2012). Paralelamente, foi estruturada uma abor-
dagem de chamadas públicas com focos temáticos específicos, visando am-
pliar a inclusão dos atores sociais mais vulneráveis da região Amazônica. A 
primeira dessas chamadas foi realizada para o apoio a “Projetos Produtivos 
Sustentáveis” e o edital previa que os proponentes formatassem arranjos de 
execução em que organizações denominadas de “aglutinadoras”, com maior 
capacidade de gestão administrativa, agregassem organizações das comuni-
dades locais que não tivessem condições de sozinhas acessar o Fundo Ama-
zônia. Na sequência, foi realizada, em 2014, a Chamada Pública para a ela-
boração e implementação de “Projetos Voltados ao Apoio a Planos de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTAs) de Terras Indígenas” visando o público dos 
povos indígenas da Amazônia.

• Fase de aceleração da implementação (2016 a 2018): o Fundo Amazônia 
concentrou-se na aplicação de recursos em grandes projetos estruturantes, 
especialmente com foco em políticas públicas e em propostas dos governos es-
taduais. Foi realizada uma nova Chamada Pública, de “Consolidação e Fortale-
cimento de Cadeias de Valor Sustentáveis e Inclusiva”, também a ser executa-
da por meio de projetos aglutinadores, com valores ampliados e um foco mais 
claro no fortalecimento de cadeias de valor. No entanto, nessa fase, também 
se agravaram os impactos da crise econômica e as restrições orçamentárias 
governamentais, levando à canalização de um volume maior de recursos do 
Fundo Amazônia para a manutenção das ações de fiscalização.

A composição dos projetos para a presente avaliação foi realizada pela equipe do 
Fundo Amazônia no BNDES e segue a sequência cronológica em que os projetos foram 
encerrados. Dois projetos selecionados haviam sido planejados e apresentados na fase 
inicial do Fundo Amazônia (demanda espontânea) e três resultam da primeira Chama-

posto representantes do governo federal, dos governos estaduais e da sociedade civil.

10 GIZ. Deutsche Gesellschaft für nternationale Zusammenarbeit GmbH. Oportunidades de Apoio a Ativi-
dades Produtivas Sustentáveis. Subsídios para o debate. Rio de Janeiro: GIZ, 2012.



Antecedentes

24
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

da Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis, realizada em 201211. O Quadro 1 apre-
senta informações básicas iniciais sobre cada projeto. 

A Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis introduziu a modalidade 
de execução por organizações denominadas “aglutinadoras”, definida como “empreen-
dimento gerenciado por uma entidade e composto por subprojetos de outras, orientado 
para o desenvolvimento de cadeias de valor relacionadas às categorias previstas”12. A 

11 Confira a Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis:  http://www.fundoamazonia.gov.br/
export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_APS_04_2012.pdf.

12 FUNDO AMAZÔNIA. Chamada Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis. 2012. p. 2. Disponível em:  
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chama-
da_Publica_APS_04_2012.pdf.

Nome do Projeto Região Entidade  
executora Vigência Valor 

 (milhões R$) Público Principais  
atividades

Sentinelas da 
Floresta

Noroeste de 
Mato Grosso Coopavam 2014 a 2018 5,2 Indígenas e 

assentados
Castanha-do-
-brasil

Sociobiodiversi-
dade Produtiva 
no Xingu

Bacia do Rio 
Xingu nos 
estados de 
Mato Grosso 
e Pará

Instituto So-
cioambiental 2014 a 2019 8,0

Indígenas, 
extrativistas 
e agricultores 
familiares

Sementes e 
mudas flores-
tais, borracha, 
castanha-do-
-brasil, pequi e 
frutas 

Quintais  
Amazônicos

Nordeste de 
Rondônia

Rioterra 2014 a 
2019

8,8
Agricultores 
familiares e 
assentados

SAFs

Pesca Sustentável Acre WWF 2014 a 
2017 3,2 Indígenas e 

ribeirinhos Pirarucu

APL Babaçu

Região 
do Médio 
Mearim / 
Maranhão

Assema 2016 a 2020 4,9 Extrativistas Babaçu e SAFs 

Projeto elaborado no contexto da 
Chamada Pública de “Projetos Produtivos 
Sustentáveis” (2012)

Projeto apresentado na  
modalidade de demanda espontânea

Quadro 1: Informações básicas  
sobre os projetos avaliados

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_APS_04_2012.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_APS_04_2012.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_APS_04_2012.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/chamada-publica/Chamada_Publica_APS_04_2012.pdf
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organização aglutinadora poderia ser uma associação civil, cooperativa ou fundação de 
direito privado com comprovada atuação em projetos comunitários, arranjos produti-
vos ou cadeias de valor. 

As atividades produtivas priorizadas pelos cinco projetos englobam produtos flo-
restais não madeireiros, oriundos do extrativismo vegetal e animal, e de sistemas agro-
florestais (SAFs). Os principais produtos promovidos pelos projetos foram castanha-do-
-brasil, babaçu, sementes e mudas florestais, borracha, pequi e frutas, além do manejo 
de pirarucu e do plantio de SAFs aliado à inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e ao pagamento por serviços ambientais (PSA). 

Com valores individuais entre R$ 3,2 milhóes e R$ 8,8 milhões, os projetos so-
mam R$ 30,1 milhões, o que corresponde a cerca de 6,1% da carteira de projetos da 
Componente Produção Sustentável em 2020 (R$ 476,4 milhões).

Três das executoras responsáveis pelos projetos são organizações da sociedade 
civil, as demais são uma cooperativa e uma associação regional, à qual estão conec-
tadas outras cooperativas e associações produtivas. Os projetos atuaram em cinco 
estados da Amazônia Legal – Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia – inse-
ridos no chamado arco do desmatamento da Amazônia, que corresponde à faixa me-
ridional da qual parte a expansão agropecuária em direção ao norte, juntamente com 
a extração ilegal de madeira e a exploração de minérios. Os projetos tiveram, como 
grupos sociais beneficiários, povos indígenas, agricultores familiares, assentados, ri-
beirinhos e extrativistas. 

A execução efetiva dos projetos iniciou a partir de 2014 (apenas o projeto APL Ba-
baçu teve início em 2016). Devido a diferentes períodos de vigência, os projetos foram 
encerrados entre 2017 e 2020. 

Os cinco projetos representam uma amostra significativa da diversidade de ati-
vidades produtivas, grupos beneficiários e arranjos de execução abrangida pela Com-
ponente Produção Sustentável. Para a avaliação, essa diversidade levou a desafios na 
realização e na discussão das possibilidades de agregação e análise conjunta de re-
sultados e impactos, que deverão ser abordados ao longo deste relatório. Por outro 
lado, permitiu a geração de reflexões mais amplas sobre o apoio do Fundo Amazônia à 
agenda da produção sustentável. 

A avaliação de efetividade foi realizada ao longo do ano de 2021, abrangendo o se-
gundo ano de incidência da pandemia de covid-19, o que agregou uma camada adicional 
de complexidade para a equipe de avaliação13.

A avaliação interage com os achados da análise de efetividade da componente 
como um todo no âmbito do Relatório de Avaliação de Meio Termo do Fundo Amazônia, 
realizado em 2019. Esse relatório também põe em destaque a complexidade relacionada 

13 Nas entrevistas, foram tematizados os impactos da pandemia no contexto de cada um dos projetos. Os 
respectivos achados foram incorporados de forma sintética aos relatórios individuais.
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ao desafio de conceber modelos econômicos alternativos que permitam agregar valor 
ao capital natural da região. Ao mesmo tempo em que aponta a vontade política e os 
investimentos de longo prazo necessários, também enfatiza o papel das comunidades 
e populações na região como peças-chave da construção. O Relatório de Avaliação de 
Meio Termo do Fundo Amazônia considera que os projetos concluídos até 2019 trazem 
contribuições em termos da redução do desmatamento nas áreas de abrangência dos 
projetos, de melhoria de qualidade de vida e aumento de renda, mas destaca a fragilida-
de das informações disponíveis sobre os seus impactos sociais e econômicos14.

Portanto, compreender a efetividade e as contribuições dos projetos alocados na 
Componente Produção Sustentável segue sendo uma demanda e necessidade no contex-
to programático do Fundo Amazônia e são essas as grandes linhas de reflexão às quais 
esta avaliação pretende contribuir.

14 GIZ. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH. Relatório de avaliação de Meio 
Termo da Efetividade do Fundo Amazônia 2008-2018. 2019. p. 124.
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2. Introdução

No âmbito do Fundo Amazônia, a avaliação de efetividade é compreendida como 
uma análise do alcance dos objetivos e resultados desejados do projeto (efeitos e impac-
tos), da sustentabilidade das mudanças geradas pela sua implementação, seja de forma 
individual ou agregada, e dos benefícios trazidos para os objetivos do Fundo Amazônia.

A avaliação tem como finalidades principais:

(i)    auxiliar o Fundo Amazônia na prestação de contas aos seus doadores sobre 
o tipo de projeto apoiado e seus efeitos;

(ii)   possibilitar a aprendizagem institucional do próprio Fundo Amazônia, con-
tribuindo para melhorar a qualidade dos projetos e a priorização dos inves-
timentos, subsidiando, assim, a tomada de decisões;

(iii)   verificar a observância, pelos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, das 
Salvaguardas de Cancún acordadas no âmbito da UNFCCC para ações de 
Redução de emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmata-
mento e da degradação florestal, conservação de estoques de carbono flo-
restal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono 
florestal (REDD+); e 

(iv)  verificar o alinhamento dos projetos com o PPCDAm e os planos estaduais 
de prevenção e controle do desmatamento.
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No caso de uma avaliação temática, espera-se gerar insumos significativos para 
a identificação de contribuições conjuntas para o alcance dos objetivos do Fundo Ama-
zônia, produzindo uma reflexão mais ampla sobre a estratégia de apoio à componen-
te, nesse caso a Componente Produção Sustentável. E ainda, ampliar o entendimento 
acerca da contribuição dos projetos aos resultados agregados almejados no âmbito 
dessa componente, além de gerar recomendações e lições aprendidas para a compo-
nente a partir do conjunto de projetos avaliados. Assim, são também são objetivos 
específicos previstos:

• Gerar recomendações específicas de cadeias de produtos da produção sus-
tentável que poderiam ser fortalecidos;

• Analisar as fortalezas e fragilidades da intervenção dos projetos;

• Avaliar a efetividade do apoio do Fundo Amazônia no tema da produção 
sustentável;

• Identificar desafios e lições aprendidas que, inclusive, podem servir para 
uma divulgação nacional e internacional.
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3. Metodologia Aplicada

As avaliações de efetividade dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia são guia-
das pelos cinco critérios definidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) em 1991, por meio do seu Comitê de Ajuda ao Desenvolvi-
mento (CAD). São eles: Relevância, Eficácia, Eficiência, Impacto e Sustentabilidade.

Além dos critérios da OCDE, é avaliado em que sentido os projetos financiados 
promovem a equidade de gênero e contribuem para a redução da pobreza (critérios 
transversais). Devido à inserção do Fundo Amazônia no contexto dos esforços inter-
nacionais para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus re-
sultados de REDD+, os projetos também são avaliados conforme as Salvaguardas de 
REDD+ (também chamadas de “Salvaguardas de Cancún”). 

A metodologia utilizada foi baseada nos quadros lógicos dos projetos e nos crité-
rios e objetivos contidos no documento “Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados 
pelo Fundo Amazônia – Marco Conceitual”, elaborado pela Cooperação Técnica entre 
a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ GmbH e o Fundo 
Amazônia/BNDES em 2016, e em seu respectivo adendo, elaborado em 2020.

De forma resumida, a realização da avaliação é dividida nas fases de (i) prepara-
ção e elaboração do relatório de desenho; (ii) implementação, incluindo realização da 
coleta de dados e missão de campo, elaboração de relatório preliminar e realização de 
rodada de consulta; e, por fim, (iii) a elaboração do relatório de avaliação de efetividade 
e sua disseminação.
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(i) Etapa de Preparação

Na fase de preparação, foi realizada a coleta e o processamento de dados secundá-
rios, como estudos, relatórios de desempenho e final dos projetos e demais documentos 
disponibilizados pela equipe do Fundo Amazônia15. Esses materiais apoiaram a elabo-
ração do relatório de desenho da avaliação, definindo objetivos e indicando a metodo-
logia da avaliação. O relatório de desenho foi validado pela equipe do Fundo Amazônia 
no BNDES e orientou a implementação da avaliação.

(ii) Etapa de Implementação

A primeira fase de análise dos dados tem como objetivo caracterizar a lógica da 
intervenção, identificar as entregas realizadas pelos projetos e os resultados alcança-
dos, assim como refinar o foco da Avaliação Temática.

Considerando as especificidades de uma avaliação temática, com base nos quadros 
lógicos dos projetos, a equipe de avaliadoras realizou um cruzamento matricial desses 
quadros lógicos, buscando agrupar os efeitos diretos dos projetos na lógica de intervenção 
das componentes. A partir desse cruzamento matricial, foi esboçada, pela equipe de ava-
liação, uma proposta de Teoria da Mudança inicial para o conjunto dos projetos16, criando 
conexões lógicas agregadas entre os resultados agregados e os objetivos da componente e 
do Fundo Amazônia, conforme previsto no Marco Conceitual da avaliação. Dessa forma, 
identificaram-se critérios avaliativos temáticos, que foram validados junto à equipe do 
Fundo Amazônia, para a definição de perguntas orientadoras. Esse procedimento visou 
aferir a efetividade e, principalmente, os impactos agregados do conjunto de projetos no 
âmbito temático. Ao longo da avaliação, a Teoria da Mudança elaborada para a Avaliação 
Temática orientou a visualização das contribuições (esperadas e não esperadas) dos pro-
jetos, mostrando seus resultados para o alcance dos efeitos diretos e indiretos da Compo-
nente Produção Sustentável e dos objetivos do Fundo Amazônia.

Foi realizado um levantamento dos atores relevantes a serem envolvidos na exe-
cução da avaliação, o que possibilitou refinar e priorizar a lista de entrevistados17. Na 
sequência, foi composto um conjunto de perguntas orientadoras gerais sobre os aspec-
tos chave transversais comuns a todos os projetos (Box 1), as quais foram complemen-
tadas e adaptadas para as entrevistas sobre questões específicas de cada projeto. 

15 Informações básicas sobre cada projeto também podem ser acessadas pela página eletrônica do Fundo 
Amazônia: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home.

16 Existe uma vasta literatura sobre o conceito e a aplicação da Teoria da Mudança, um exemplo de refe-
rência está disponível em: https://www.rbaval.org.br/article/10.4322/rbma201509002/pdf/rbaval-9-4.pdf.

17 Confira a Lista de Entrevistados no Anexo 3.

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home
https://www.rbaval.org.br/article/10.4322/rbma201509002/pdf/rbaval-9-4.pdf
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1.

2.

3.

4.

Alocação do projeto na trajetória da organização: O que o projeto representou 
para a organização? Em que momento da atuação foi desenhado e iniciado? 
Quais eram as expectativas, elas foram alcançadas? O que aconteceu depois do 
encerramento?

Geração de renda e abordagem de cadeia: Como os/as entrevistados/as 
entenderam os conceitos e objetivos? Como foram trabalhados na implemen-
tação do projeto?

Arranjos de execução: Como foram implementados os arranjos de execução 
nos projetos apresentados via demanda espontânea? No caso dos projetos 
aprovados pela Chamada Pública, o que significou a atuação como aglutinadora 
para a organização executora? O que significou para as organizações aglutina-
das ou organizações comunitárias nos projetos de demanda espontânea?

Território e políticas públicas: Qual era o cenário de enfrentamento do desma-
tamento e promoção do desenvolvimento sustentável na região na época de 
implementação do projeto? Havia outras ações importantes em curso e houve 
contato com essas iniciativas? Como se relacionavam com as políticas públicas 
de promoção de atividades produtivas sustentáveis (por políticas federais de 
compras públicas ou preços mínimos e políticas estaduais correlatas)? Como 
está o cenário atual?

Box 1:  
Perguntas orientadoras transversais 
para as entrevistas da avaliação

Na coleta de dados, foram utilizadas fontes secundárias, tais como a documen-
tação disponível dos projetos, os dados públicos disponíveis no tema dos projetos e os 
documentos-chave organizados na fase de preparação.

Foi também avaliada a possibilidade de realização de uma análise contrafactual, 
conforme recomendado pelo Marco Conceitual18. No entanto, a grande diversidade na 
composição dos projetos selecionados para a avaliação, além das diferentes modalida-
des de execução, tornou difícil a identificação de um cenário de contrafactual que fosse 
minimamente comparável ao conjunto de projetos avaliados. Além disso, a realização 
de uma análise de um projeto adicional teria acrescentado mais uma camada de com-
plexidade a uma análise temática já desafiadora. 

18 O marco conceitual define como contrafactual “uma abordagem que inclui na sua análise o comparativo 
do que teria acontecido se o projeto não tivesse sido implementado”.
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Ainda foi avaliada a possibilidade de realizar uma comparação a partir de dados 
secundários com outros projetos com foco em geração de renda, mas optou-se por focar 
os exercícios comparativos nos projetos selecionados pela primeira Chamada Pública 
de Atividades Produtivas Sustentáveis (APS) e nos projetos apresentados por demanda 
espontânea, assim como nas diferentes orientações dos projetos à geração de renda (o 
que chamamos de “contrafactual interno”).

A etapa das missões de levantamentos junto aos projetos individuais foi precedida 
de uma sequência de reuniões exploratórias, realizadas com a equipe do Fundo Ama-
zônia e com cada entidade executora dos projetos. Essas reuniões tiveram um caráter 
misto de entrevista e preparação e articulação de entrevistas específicas.

Em função do acirramento da incidência da pandemia de covid-19 no primeiro 
semestre de 2021, não foi possível realizar as missões de avaliação individual com visi-
tas presenciais aos projetos. Dessa forma, todas as missões foram realizadas de forma 
remota, por meio de entrevistas individuais e, nos poucos casos em que isso foi compa-
tível, com as medidas de isolamento sanitário, coletivas. 

Cada missão aos projetos individuais foi concentrada em uma semana de levanta-
mentos, iniciada com uma reunião de abertura com representantes da entidade execu-
tora de cada projeto, três a quatro dias de entrevistas específicas e reuniões de devoluti-
va ao término da semana, em que foram discutidos as primeiras impressões e colhidos 
insumos adicionais. As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, por aplicativos de 
videoconferência e, em outros casos, por telefone19.

Nessa base, foram elaboradas as avaliações individuais (Anexo 1) e a Avaliação 
Temática de que trata o presente relatório preliminar.

Rodada de Consulta

A rodada de consulta foi realizada no formato de oficina virtual em 17 de dezem-
bro de 2021, com a participação da equipe de avaliação, da equipe do Fundo Amazônia, 
de pessoas-chave envolvidas nos projetos e de representantes das organizações avalia-
das, além de alguns pares, especialistas que detêm responsabilidades sob temas corre-
latos aos dos projetos avaliados. 

A oficina foi organizada em painéis seguidos por sessão de perguntas, análises e 
contribuições ao relatório. Os painéis incluíram a contextualização dos projetos e apre-
sentação dos elementos da Teoria da Mudança Geral. Foram apresentados os aspectos 
positivos, os principais desafios enfrentados, as lições aprendidas e as recomendações 
identificadas pela equipe de avaliação. 

19 Confira a Lista de Entrevistados/as no Anexo 3.
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(iii) Etapa de Análise e Disseminação

A equipe de avaliação recebeu retornos e comentários adicionais por parte das 
equipes do Fundo Amazônia e dos projetos avaliados até 7 de janeiro de 2022. Esses 
aportes, juntamente com as discussões e indicativos da rodada de consulta, foram ana-
lisadas pelas avaliadoras, sendo incorporadas as que foram consideradas coerentes e 
comprováveis nesse relatório final. O relatório de avaliação de efetividade dos projetos 
e seu resumo executivo serão publicados no site do Fundo Amazônia.

A realização da etapa das missões de campo em formato remoto gerou algumas limi-
tações, mas também agregou oportunidades em comparação ao modo presencial (Box 2). 

•

•

•

•

•

•

Um aspecto positivo da realização de avaliações remotas é a redução de custos e 
tempos de deslocamento e logística. Também foram realizadas entrevistas com 
participantes em localidades distantes entre si nas regiões do projeto, o que geral-
mente é menos viável no contexto de missões de campo presenciais.

Em alguns casos, a realização de entrevistas foi afetada ou impossibilitada pelas 
restrições de contato com interlocutores em áreas remotas.

Foi importante prever momentos frequentes de conversas entre os membros da 
equipe no cronograma da missão, para alinhar e compartilhar os achados ao longo 
do processo.

Considerando que a avaliação abrangeu projetos encerrados há algum tempo, a di-
ficuldade de mobilizar participantes foi agravada pela perda de contato em função 
das medidas de isolamento social durante a pandemia em alguns casos. No entan-
to, nos casos em que houve continuidade de ações por meio de outras iniciativas 
ou projetos subsequentes, essa dificuldade não se impôs.

Pela falta das impressões presenciais, a documentação disponibilizada ganhou 
uma relevância maior no contexto da avaliação. No entanto, isso também pode ter 
gerado algumas limitações para a avaliação.

A equipe estava ciente da possibilidade de perda de informação de contexto com 
as entrevistas remotas. Foi possível obter impressões complementares por meio de 
produtos de comunicação, como vídeos, fotografias, podcasts etc., ainda acessíveis.

Box 2: 
Considerações sobre a realização 
de missões remotas

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/
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4. Resultados 
Agregados

4.1. Níveis de análise da avaliação

A análise temática conjunta dos resultados dos projetos selecionados demandou 
um ajuste do desenho geral de níveis de análise, previsto no marco conceitual, para as 
especificidades desta avaliação temática (Figuras 3 e 4).

Figura 3: Níveis de análise previstos  
para as avaliações temáticas

Nível  
de Fundo

Nível  
de Tema

Nível do 
Projeto

Nível do 
beneficiários

Fonte: Adendo de Avaliações Temáticas.

Fundo Amazônia

Projetos organizados por tema

Projeto A Projeto B Projeto C Projeto D

Estados apoiados Municípios apoiados
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• Foi necessário considerar, na mesma avaliação, as duas modalidades de 
acesso ao Fundo Amazônia, que acarretaram estruturas e arranjos de pro-
jetos distintos.

• O nível dos beneficiários não era formado por estados ou municípios, e sim 
pelos diferentes grupos sociais beneficiados. No entanto, havia diferentes 
composições desses grupos em cada projeto.

• Nos projetos aprovados na Chamada Pública, as organizações aglutinadas 
formaram uma camada adicional entre a entidade executora e os grupos 
beneficiados. O desenho da Chamada previa subprojetos para cada organi-
zação aglutinada, mas, na prática, houve desenhos mistos. Em alguns casos, 
os subprojetos foram relevantes para a implementação dos projetos, em ou-
tros, eram apenas formatos de organização das atividades. Além disso, ha-
via casos com subprojetos transversais, que abrangiam ações junto a várias 
organizações ou ações das organizações aglutinadoras.

• Nos projetos de demanda espontânea também havia uma camada interme-
diária de organizações dos grupos beneficiados, no entanto, o seu papel for-
mal e envolvimento efetivo no projeto tinha outro caráter, geralmente não 
associado à execução de atividades por essas organizações.

• Devido às restrições sanitárias e dificuldades de contato, a inclusão das 
perspectivas dos/as beneficiários/as na avaliação foi vista como desafiadora. 
Havia uma expectativa inicial de realizar entrevistas somente com repre-
sentantes das organizações aglutinadas ou de base. No entanto, em vários 
casos foi viabilizada a realização de entrevistas com os/as beneficiários/as 
dos projetos na ponta.

O desenho ajustado dos níveis de análise efetivos na presente avaliação se confi-
gura como segue na Figura 4.
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Figura 4: Níveis de análise na Avaliação Temática 
de Cadeias Produtivas Sustentáveis

Nível  
de Fundo

Nível  
de Tema
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Projeto
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Fonte: Elaboração própria.
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4.2. Teoria da Mudança Geral elaborada para 
a Avaliação Temática

Para obter um alinhamento das lógicas de intervenção que permita uma análise 
conjunta dos projetos, foi realizado inicialmente um cruzamento matricial dos quadros 
lógicos individuais, agrupando os efeitos diretos dos projetos na lógica de intervenção 
das componentes do Fundo Amazônia20. Em seguida, conforme previsto no Marco Con-
ceitual, foi esboçada uma Teoria da Mudança Geral a partir da construção de uma rede 
de resultados agregáveis dos projetos. Visando permitir uma compreensão efetiva do 
conjunto das contribuições, no decorrer da avaliação, a representação dessa Teoria da 
Mudança Geral foi simplificada, mas mantendo uma compatibilidade básica com os efei-

20 De forma geral, todos os projetos estavam alocados na Componente Produção Sustentável, apenas o 
projeto Quintais Amazônicos previa uma contribuição à Componente Ciência, Inovação e Instrumentos Eco-
nômicos (Confira o Relatório Individual do projeto no Anexo 1).
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tos diretos da Componente Produção Sustentável no Quadro Lógico do Fundo Amazônia. 
Há variações nas denominações do campo da Avaliação Temática entre os concei-

tos utilizados na Componente Produção Sustentável, na Chamada Pública e nos termos 
de referência da avaliação (Box 3).

•

•

•

Box 3:  
Alinhamentos conceituais

A Avaliação Temática traz, em seu título, o foco em “projetos de cadeias produti-
vas sustentáveis” e, na sequência, utiliza os termos “cadeias produtivas” e “cadeias 
de valor” associados aos conceitos de “produção sustentável”, “sociobiodiversi-
dade” e “produtos da bioeconomia”. É realizada uma breve descrição dos desafios 
enfrentados por essas cadeias no contexto da Amazônia, no entanto, os termos 
são utilizados como equivalentes.

O Quadro Lógico do Fundo Amazônia denomina a componente aqui contemplada 
como “Produção Sustentável”, salientando que o foco das atividades abrangidas 
está nas “cadeias produtivas da sociobiodiversidade”.

A Chamada Pública, que contemplou três dos projetos individuais avaliados, foi lan-
çada com o título “Projetos Produtivos Sustentáveis” e caracterizou seu objeto como 
“apoio financeiro não reembolsável para o desenvolvimento de atividades econômi-
cas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade”, entre as quais são compreen-
didas o manejo florestal madeireiro e não-madeireiro, a aquicultura e os arranjos de 
pesca e os sistemas agroecológicos e agroflorestais. Nas orientações para a definição 
dos elementos das propostas, é mencionada a necessidade de indicação da cadeia a 
ser trabalhada e a promoção do “adensamento da cadeia produtiva sustentável”

Dessa forma, a aplicação de um referencial de cadeia na análise dos projetos não está 
claramente definida. Vale salientar que mesmo os projetos apresentados no contexto da 
Chamada Pública não adotam o conceito de cadeias produtivas ou de valor de forma clara 
na estruturação de suas propostas21. Os projetos apresentados na modalidade espontânea 
incorporam essa perspectiva de forma distinta: a abordagem de cadeia está presente no 
projeto Pesca Sustentável, mas não é trabalhada no projeto Quintais Amazônicos22. 

21 Um caso à parte é o projeto APL Babaçu, que estrutura a sua proposta como “Arranjo Produtivo Local” 
(APL), adotado pelo Ministério do Meio Ambiente nas ações de promoção dos produtos da sociobiodiversi-
dade, mas, na prática, adota um conceito de “sistemas integrados” na implementação (Confira o Relatório 
Individual do projeto no Anexo 1).

22 Vale ressaltar que a inserção do projeto Quintais Amazônicos na Componente de Produção Sustentável 
se deu em circunstâncias específicas, que são detalhadas no item 5.2. do Relatório Individual que se encon-
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tra no Anexo 1. Na percepção da organização executora Rioterra, o foco principal do projeto estava na im-
plementação de políticas públicas ligadas ao Código Florestal, o que explica a ausência do foco em cadeias.

Ao longo das últimas décadas, foram cunhadas 
várias denominações para as modalidades de uso 
econômico que contribuem para manter a flores-
ta em pé ou promover a sua restauração. Cada 
um desses conceitos, tais como manejo sustentá-
vel madeireiro e não-madeireiro, extrativismo ou 
agroextrativismo, produção sustentável ou agroe-
cológica, economia da biodiversidade, cadeias de 
valor da sociobiodiversidade, atividades ou cadeias 
produtivas alternativas ou sustentáveis, traz algu-
ma ênfase específica, mas também há áreas rele-
vantes de sobreposição entre as definições. O mais 
recente dos termos em discussão nesse campo é 
o da bioeconomia, com presença crescente nas 
propostas de formulação de políticas públicas e 
abordagens nacionais e internacionais de fomento 
e financiamento nos últimos cinco anos.

Não há uma definição clara ou unificada de bioe-
conomia. Sua conceituação pode abranger campos 
temáticos distintos, sendo que apenas um deles 
– chamado de “visão bioecológica” por alguns au-
tores (COSTA et al, 2021)I – está diretamente asso-
ciado aos temas desta avaliação. A discussão sobre 
o enfoque e os diferenciais que essa discussão 
agrega em comparação às anteriores ainda está 
em curso, mas é possível verificar esforços mais 
direcionados em especificar as bases econômicas 
e as necessidades de seu fortalecimento para um 
enfrentamento efetivo do desmatamento e da per-
da de biodiversidade.

Há uma importante discussão sobre inclusão e sus-
tentabilidade em andamento nesse contexto, em 
vários casos esses termos são acrescentados como 
adjetivos ao conceito da bioeconomia (FAVARETO 
et al, 2022)II. O risco de apropriação do termo para o 
fomento de um ciclo de oportunidades de negócios 
sem valorização e participação efetiva dos povos 
e comunidades que atuam nas cadeias da bioeco-
nomia da floresta é objeto de iniciativas como o 

“Encontro Amazônico da Sociobiodiversidade”, or-
ganizado, por lideranças indígenas, extrativistas e 
quilombolas, como evento paralelo ao Fórum Mun-
dial da Bioeconomia, realizado em Belém em 2021. 
Propondo o termo “Sociobioeconomia”, as deli-
berações desse grupo foram encaminhadas como 
“Carta da Amazônia” aos participantes da COP 26 
da Nações Unidas sobre Mudanças ClimáticasIII.

Há uma perspectiva de que, nos próximos anos, a 
bioeconomia e seus conceitos associados se tor-
nem os principais orientadores da formulação de 
políticas públicas correlatas em nível nacional e 
nos estados amazônicos, já havendo várias inicia-
tivas em curso. As cadeias de valor apoiadas pelos 
projetos do Fundo Amazônia seguem no escopo 
desses esforços, de modo que os aprendizados e 
as recomendações identificados nesta avaliação 
constituem aportes que interagem como o avanço 
dessas discussões. 

―
I COSTA. F. A. et al. Bioeconomia da sociobiodiver-
sidade no estado do Pará. Brasília: Sumário Exe-
cutivo, DF: The Nature Conservancy (TNC Brasil), 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Natura, 2021. Disponível em: https://www.tnc.
org.br/content/dam/tnc/nature/en/documents/
brasil/sumario_executivo_bioeconomia.pdf

II FAVARETO, A. et al. Relatório Inclusão Produti-
va no Brasil Rural e Interiorano 2022. São Pau-
lo: Cebrap, Fundação Arymax, Fundação Tide 
Setubal, Instituto humanize. 2022. Disponível 
em: https://arymax.org.br/novosite/wp-content/
uploads/2022/02/relatorio-inc-produtiva-af-05.pdf

III Confira em:  
https://iieb.org.br/carta-amazonia-2021

Box 4:  

Os conceitos do uso sustentável da floresta 

em movimento e a emergência da bioeconomia

https://www.tnc.org.br/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/sumario_executivo_bioeconomia.pdf 
https://www.tnc.org.br/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/sumario_executivo_bioeconomia.pdf 
https://www.tnc.org.br/content/dam/tnc/nature/en/documents/brasil/sumario_executivo_bioeconomia.pdf 
https://arymax.org.br/novosite/wp-content/uploads/2022/02/relatorio-inc-produtiva-af-05.pdf 
https://arymax.org.br/novosite/wp-content/uploads/2022/02/relatorio-inc-produtiva-af-05.pdf 
https://iieb.org.br/carta-amazonia-2021
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No contexto da avaliação, optamos por adotar uma abordagem simplificada de 
cadeia de valor como referência para criar um quadro conjunto para a análise te-
mática. Usamos como orientação uma representação simplificada de cadeia de valor 
conforme aplicada na abordagem “Value Links”23, largamente utilizada em ações de 
promoção de cadeias da sociobiodiversidade na Amazônia no contexto das iniciativas 
da Cooperação Alemã (Figura 5). 

Para a construção da Teoria da Mudança Geral adotada na avaliação, os concei-
tos-chave de representação da cadeia de valor foram associados à caracterização dos 
efeitos diretos dos projetos na Componente Produção Sustentável do Quadro Lógico do 
Fundo Amazônia (Figura 6) e completados por elementos adicionais necessários para a 
conexão com os efeitos indiretos e os impactos do Fundo Amazônia. 

23 Confira a Metodologia Value Links em: https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Metodologia-
-Value-Links.pdf.

Figura 5: Diagrama simplificado da organização 
de uma cadeia de valor
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Adotamos as seguintes correspondências:

• Produção/extração sustentável: corresponde ao efeito direto “Atividades eco-
nômicas de uso da floresta e da biodiversidade desenvolvidas”.

• Beneficiamento: corresponde ao efeito direto “Cadeias dos produtos agro-
florestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado”.

• Comercialização/acesso a mercados: no Quadro Lógico, também está asso-
ciado ao efeito direto “Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversi-
dade com valor agregado ampliado”.

• Gestão das organizações: corresponde ao efeito direto “Capacidades geren-
ciais e técnicas ampliadas para o desenvolvimento de atividades econômicas 
de uso sustentável da floresta e da biodiversidade”.

• Recuperação de áreas desmatadas/degradadas: corresponde ao efeito di-
reto “Áreas desmatadas e recuperadas e utilizadas para fins econômicos e 
de conservação ecológicas”

Figura 6: Efeitos diretos e indiretos da 
Componente Produção Sustentável 
no Quadro Lógico do Fundo Amazônia

Fonte: Fundo Amazônia (2021): Relatório de Atividades 2020. Rio de Janeiro, p. 35.

COMPONENTE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

EFEITO INDIRETO DOS PROJETOS (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica

EFEITOS DIRETOS DOS PROJETOS
1.1. Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade 

identificadas e desenvolvidas

1.2. Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado

1.3. Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implementação de atividades 
econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade

1.4. Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos  
e de conservação ecológica
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Além dessa associação dos conceitos-chave de cadeia de valor com os efeitos di-
retos da componente, foram agregadas, à Teoria da Mudança Geral, elementos adicio-
nais de resultados e impactos identificados como fundamentais na análise dos projetos, 
gerando assim uma representação que associa os resultados e efeitos dos projetos ao 
nível dos impactos (ou efeitos indiretos) da componente e, em um âmbito superior, aos 
objetivos gerais do Fundo Amazônia (Figura 7). 

Figura 7: Representação da Teoria da Mudança Geral
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Fonte: Elaboração própria.
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Os encadeamentos lógicos da Teoria da Mudança Geral podem ser resumidos da 
seguinte forma:

• Todos os projetos avaliados desenvolveram ações relacionadas ao aumento 
da produção ou extração dos produtos priorizados pelos projetos. Essas ati-
vidades visavam o aumento da produção in natura e/ou questões de melhoria 
de qualidade e/ou sustentabilidade, sendo associadas à recuperação de áreas 
desmatadas (por exemplo, por meio de sistemas agroflorestais – SAFs).

• Houve linhas de atuação associadas a atividades de transformação, levando 
ao aumento do beneficiamento da produção, em quatro dos cinco projetos 
(com exceção do projeto Quintais Amazônicos, pelo contexto mencionado).

• O aumento tanto da produção in natura quanto da beneficiada criou as ba-
ses para o aumento do volume de vendas, seja pelas organizações produtivas 
comunitárias, seja pelos próprios/as produtores/as. Uma série de atividades 
esteve direcionada a gerar resultados de comercialização e acesso aos mer-
cados nos projetos.

• No entanto, na maioria dos casos, as ações não estiveram exclusivamente dire-
cionadas ao acesso aos mercados. Embora esse efeito não fizesse diretamente 
parte dos objetivos do Fundo Amazônia, o aumento da produção também ge-
rou contribuições relevantes para a ampliação da segurança alimentar das 
comunidades beneficiadas.

• Tanto os projetos selecionados pela Chamada Pública quanto os da modali-
dade de demanda espontânea previram ações de fortalecimento institucio-
nal e melhoria da gestão das organizações comunitárias envolvidas.

• Em alguns projetos, a melhoria de gestão e o fortalecimento econômico das 
organizações também estiveram associados a uma ampliação da sua rele-
vância para o fortalecimento da governança e proteção territorial. Es-
ses projetos, por sua vez, contribuíram para a conservação e a redução do 
desmatamento nos territórios geridos pelas comunidades, relacionando-se 
diretamente com os objetivos gerais do Fundo Amazônia.

• Conjuntamente, o aumento das vendas e a melhoria da gestão organiza-
cional possibilitam o aumento do faturamento das organizações ou das 
receitas individuais. Na medida em que as vendas das organizações se ba-
seiam na aquisição da produção e no repasse dos excedentes aos membros, 
esse aumento se converte em aumento de renda para os produtores/as e/
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ou extrativistas beneficiários/as dos projetos, contribuindo para melhorar 
as suas condições de vida. 

• A geração de renda é um elemento-chave para a viabilidade e atratividade 
econômica das atividades que mantêm a floresta em pé, contribuindo assim 
ao alcance do efeito indireto da Componente Produção Sustentável.

• Em um nível de efeito indireto ampliado (impacto), esse aumento de atra-
tividade apoia a transição de atividades associadas ao desmatamento para 
as atividades que não têm esse efeito. Dessa forma, os projetos contribuem 
para a redução do desmatamento e o aumento do uso sustentável das flores-
tas, que integram o objetivo geral do Fundo Amazônia. 

A seguir, a estrutura da Teoria da Mudança Geral simplificada será utilizada para 
a discussão dos resultados dos projetos em nível agregado. Vale enfatizar o quanto essa 
análise agregada demanda sintetizar a complexidade de territórios, grupos sociais, ar-
ranjos de execução, produtos, cadeias e usos do solo, que são abordados de forma mais 
detalhada nas avaliações individuais. Também é importante considerar os cruzamentos 
entre esses elementos nos projetos, além de levar em conta que o projeto Sociobiodiversi-
dade Produtiva no Xingu contempla frentes tão distintas que efetivamente constitui dois 
projetos específicos (Figura 8).

Figura 8: Produtos e formas de uso de recursos 
naturais prioritários nos projetos
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Conforme mencionado, todos os projetos tiveram ações no nível do fortalecimento 
da produção ou da extração de produtos in natura. No entanto, os projetos trabalharam 
composições diversificadas de produtos e de formas de uso dos recursos naturais, de 
modo que essas composições não podem ser comparadas entre si ou agregadas (Figura 7). 
Os modos de uso dos recursos naturais dos projetos abrangeram diferentes formas de ex-
trativismo vegetal ou animal (no caso do projeto Pesca Sustentável) e de SAFs, que com-
binam o cultivo de produtos agrícolas e o manejo florestal. Além disso, alguns projetos 
trabalharam com cestas de produtos, sem que fosse possível identificar produtos-chave 
específicos (exceções: projetos Sentinelas da Floresta, com a castanha, e Pesca Sustentá-
vel, com foco no pirarucu), corroborando que o aproveitamento de múltiplos produtos é 
característico para muitas comunidades na Amazônia.

Entre os projetos avaliados, é possível distinguir dois tipos de abordagem em rela-
ção ao nível da produção/extração:

• Projetos que investiram na ampliação de produtos que já estavam no esco-
po da atuação das comunidades e organizações participantes anteriormen-
te, como é o caso dos projetos Sentinelas da Floresta e Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu e, em parte, do projeto APL Babaçu. Mas as cadeias de 
valor em que esses produtos se inserem estavam em estágios de maturidade 
distintos: tanto a castanha-do-brasil quanto o babaçu são produtos que con-
tam com mercados e cadeias atuantes na região dos projetos, que absorvem a 
produção in natura e, em parte, produtos processados. No caso das sementes, 
o projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu trabalhou com a introdução 
ou ampliação de produtos que criam bases para o desenvolvimento de mer-
cados e cadeias ainda incipientes, tal como a cadeia de restauração florestal.

• Projetos que introduziram usos de recursos e produtos novos no contexto 
das comunidades e organizações participantes, tais como os gerados pela im-
plantação de SAFs nos projetos Quintais Amazônicos e APL Babaçu. Isso tam-
bém vale para o manejo de pirarucu no projeto Pesca Sustentável. Mesmo que, 
em um âmbito geral, existam mercados para esses produtos, nas regiões de 
atuação dos projetos, as respectivas cadeias ainda não estavam estruturadas. 

Com essas considerações, fica evidente que os resultados de produção e extração de 
produtos florestais abordam escalas e maturidades distintas entre os projetos. Para 
vários produtos, a vigência dos projetos representou uma etapa de investimento, de-
senvolvimento e aprendizagem, sendo que o aumento de produção deve ser esperado em 
períodos posteriores à implementação. Em outros casos, por exemplo na implantação dos 

4.3. Resultados no tema produção/
extração sustentável
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SAFs, houve perdas de produção nos anos iniciais devido ao estágio de experimentação e 
ajustes pelos quais os sistemas tiveram que passar, por se tratar de iniciativas pioneiras 
nas regiões dos projetos. O mesmo aconteceu no caso do desenvolvimento de novas téc-
nicas de manejo, como do pirarucu, que incluía ainda a construção de acordos de pesca 
como etapa preparatória à produção em si. De forma geral, os investimentos nesse elo 
inicial da cadeia repercutiram em resultados expressivos de aumento de produção.

Um aspecto a ser considerado em relação aos produtos tanto do extrativismo/
pesca quanto dos SAFs é a sazonalidade e variabilidade natural da produção, que pode 
levar a variações anuais consideráveis nos resultados. Um fator de influência relevante 
é a variabilidade climática, havendo, nas entrevistas, vários relatos que associam anos 
particularmente secos à incidência de mudanças do clima.

De forma quantitativa, o Fundo Amazônia busca capturar os resultados de produção 
pelos indicadores padrão da Componente Produção Sustentável direcionados ao volume 
de produção. Essas informações foram levantadas em todos os projetos e são discutidas 
de forma detalhada nos relatórios individuais (Anexo 1). Em nível agregado, é possível 
constatar que a maioria dos projetos alcançou as metas que haviam sido acordadas com o 
Fundo Amazônia. Entretanto, não foram definidas metas para todos os indicadores. Além 
disso, as abordagens e metodologias para estabelecer metas variaram consideravelmente 
entre projetos, de modo que simples somatórias não teriam consistência metodológica.

De forma sintética, o alcance dos resultados quantitativos está representado no 
Quadro 2. 

Projeto Alcance das metas de volume de produção  
(quantidades, geralmente em toneladas)

Sociobiodiversidade  
Produtiva no Xingu

Sementes: 77%
Castanha: 147%
Borracha: 182%

APL Babaçu Amêndoas de babaçu: 94,8%

Quintais Amazônicos

Foram aferidos volumes para sete produtos, que apresentaram 
tanto variações positivas (acima de 90% para melancia e banana) 
quanto negativas (reduções de 30 e 85% para cupuaçu e guaraná) 
entre o ano inicial e final de medição.

Sentinelas da Floresta Castanha: 434%

Pesca Sustentável Pirarucu fresco: 167%

Quadro 2: Alcance das metas dos indicadores 
padrão do Fundo Amazônia de volume de 
produção in natura dos projetos avaliados

Fonte: Elaboração própria com base nos planos de monitoramento dos projetos.
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Para além dos aspectos quantitativos, é possível destacar um conjunto de resulta-
dos de natureza qualitativa gerados nos projetos:

• Os projetos Pesca Sustentável e APL Babaçu abordaram questões de sustentabili-
dade da produção por meio da elaboração de planos de manejo participativos. 
No âmbito da elaboração dos planos, também foram gerados produtos de orien-
tação de práticas sustentáveis, tais como manuais de boas práticas. Produtos 
didáticos e de comunicação também foram elaborados pelos demais projetos.

• Todos os projetos trabalharam com abordagens de assistência técnica, ge-
ralmente por meio de contratação, pelas organizações executoras do projeto, 
de equipes permanentes ou de consultorias, que assessoraram aspectos de 
produção, beneficiamento e gestão das propriedades e das organizações co-
munitárias. Em vários casos, também trabalharam questões de inserção pro-
dutiva e governança dos arranjos produtivos e de comercialização, incluindo 
aspectos culturais e linguísticos, especialmente nos projetos que trabalharam 
com comunidades indígenas (projetos Sentinelas da Floresta, Sociobiodiver-
sidade Produtiva no Xingu e Pesca Sustentável). Os projetos incluíram dife-
rentes indicadores para o acompanhamento dessas ações em seus planos de 
monitoramento, em parte aferindo a atuação das equipes em visitas a campo 
e atendimento a unidades produtivas, em parte contabilizando indivíduos ca-
pacitados. Além disso, os projetos também realizaram eventos de capacitação, 
troca de experiência e integração, registrados em indicadores relacionados ao 
quantitativo desses eventos.

• Especialmente nos projetos de SAFs, foram desenvolvidas, testadas e dis-
seminadas práticas produtivas de forma pioneira para os grupos parti-
cipantes dos projetos. No projeto APL Babaçu, destaca-se o envolvimento das 
Escolas Família Agrícola na implementação dos SAFs, tanto nas próprias es-
colas quanto nas propriedades das famílias dos alunos/as. Nos projetos Pesca 
Sustentável e Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, as práticas de manejo 
foram desenvolvidas e aplicadas com enfoque multicultural junto ao público 
indígena que participou dos projetos.

• O expressivo aumento de produção no caso do projeto Sentinelas da Floresta 
destaca-se por uma consistente estratégia de “fidelização” das comunidades 
produtoras, através da definição de contratos, instalação de infraestrutura de 
escoamento e logística, incluindo o mapeamento dos castanhais, o que possi-
bilitou a otimização da coleta, a redução de custos e o aumento de escala; e, 
principalmente, pela regulação dos preços, valorizando a produção em relação 
ao preço praticado pelos intermediários na região.
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Aspectos positivos

• Os projetos selecionados representam uma amostra significativa da diversi-
dade de produtos florestais e agroflorestais considerados no contexto do de-
senvolvimento de alternativas econômicas que mantêm a floresta em pé ou 
promovem a sua restauração. 

• Os projetos retratam a fase inicial de concepção de abordagens para o desenvol-
vimento das atividades econômicas sustentáveis. Assim, é positivo que o Fundo 
Amazônia tenha apoiado experiências com diferentes graus de maturidade. 

• As iniciativas com produtos e usos incipientes foram relevantes para a geração 
de aprendizado e inovação em nível regional.

• As iniciativas com produtos e cadeias mais consolidadas contribuíram para 
aumento efetivos de produção.

• Alguns projetos se destacaram pela experiência de implementação e sensi-
bilidade cultural na interação com os públicos, de forma a potencializar o 
modo de produção tradicional, introduzindo novas práticas que combina-
vam adequação à cultura e ganhos reais de produção.

• Em várias entrevistas, a presença em campo e a atuação das equipes de 
assistência técnica foram destacadas como muito relevantes para o alcance 
dos resultados.

Desafios

• Fragilidades nos monitoramentos limitam análises mais qualificadas das 
contribuições quantitativas. Além da variação de abordagens e metodolo-
gias de levantamento, houve fragilidades na implementação. Há indicado-
res sem metas e linhas de base e vários casos de levantamentos precários 
(amostras reduzidas, interpretações divergentes dos indicadores padrão en-
tre os projetos, mudanças de interpretação ao longo da implementação etc.).

• Vários produtos e práticas produtivas inovadoras demandam períodos de 
implementação mais alongados para a geração de resultados efetivos. Nes-
se sentido, alguns projetos foram especialmente prejudicados pela des-
continuidade, seja com apoio do Fundo Amazônia, ou de outras fontes, ou 
mesmo pela mudança na estratégia de atuação das organizações e parcei-
ros, como no caso do Pesca Sustentável.
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4.4. Resultados no tema beneficiamento e 
agregação de valor

Tanto o enquadramento na Componente Produção Sustentável quanto a Chama-
da Pública de Projetos Produtivos Sustentáveis previam que os projetos promovessem 
o beneficiamento dos produtos priorizados como mecanismos de agregação de valor e 
inserção mais efetiva nas cadeias de valor, contribuindo para a ampliação dos resulta-
dos econômicos. Assim, quase todos os projetos geraram resultados nesse tema, mas a 
abrangência e as abordagens implementadas variaram consideravelmente, novamente 
limitando as possibilidades de agregação. 

Dessa forma, cada projeto interpretou o tema de forma distinta no desenvolvi-
mento de suas ações:

• O projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu/Terra do Meio realizou vá-
rios investimentos no beneficiamento dos produtos, especialmente por meio 
de miniusinas, localizadas diretamente nas comunidades e gerenciadas por 
elas. Durante a vigência do projeto, as miniusinas foram preparadas para a 
produção de castanha, mesocarpo de babaçu e óleos vegetais, com a perspec-
tiva de consolidar o processamento de múltiplos produtos na ponta.

• Em sua vertente no Mato Grosso, o projeto Sociobiodiversidade Produtiva no 
Xingu implantou as casas de sementes, voltadas para a classificação e o arma-
zenamento da produção, ampliando significativamente a Rede de Sementes. 
Além disso, foram modernizadas duas unidades de processamento de frutas.

• O projeto APL Babaçu investiu na melhoria do beneficiamento do óleo de baba-
çu, incluindo equipamentos e aprimoramentos de processos necessários para 
a produção de óleo comestível de forma adicional ao processamento de óleo 
bruto. Também foram implantadas reformas e adquiridos equipamentos para 
aprimorar a produção de sabonetes artesanais de babaçu. Seu uso efetivo, no 
entanto, sofreu atrasos por mudanças nas normativas e no licenciamento do 
empreendimento, de modo que o aumento de produção começou a se materia-
lizar após a finalização do projeto. Além disso, foram realizados vários inves-
timentos em equipamentos e estruturas para o beneficiamento dos produtos 
de SAFs, por exemplo para a produção de polpas de frutas.

• O projeto Sentinelas da Floresta modernizou a secagem das castanhas e ins-
talou duas plantas de beneficiamento, uma sob a gerência da Cooperativa dos 
Agricultores do Vale do Amanhecer (Coopavam), voltada ao óleo de castanha e 
barra de cereais, e outra gerenciada pela Associação de Mulheres Cantinho da 
Amazônia (AMCA), para a produção de massas e paçoca à base de castanha.
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• O projeto Pesca Sustentável capacitou os pescadores no beneficiamento ar-
tesanal do pirarucu, que consiste no corte e salga, realizados logo após a 
captura, para que a produção seja armazenada com melhores cuidados sa-
nitários e menor custo até o final das longas expedições de pesca.

• Conforme já mencionado, devido ao seu enfoque específico, o projeto Quintais 
Amazônicos não adotou o beneficiamento da produção.

Em termos quantitativos, o Fundo Amazônia acompanha os aspectos do benefi-
ciamento por meio do indicador padrão de aumento do volume de produtos beneficiados 
(Quadro 3). Novamente, a abordagem de aferição desses indicadores variou muito entre 
os projetos, abrangendo aspectos tão distintos que uma agregação de valores não teria 
consistência. Em parte, as organizações executoras realizaram monitoramentos mais de-
talhados e contínuos por meio de acompanhamentos próprios24.

24 Confira, por exemplo, o Relatório Individual do projeto APL Babaçu (Anexo 1) e o relatório anual do selo 
Origens Brasil (https://origensbrasil.org.br/media/relatorio-origens-brasil-2020.pdf).

Projeto Alcance das metas de volume de produção  
(quantidades, geralmente em toneladas)

Sociobiodiversidade  
Produtiva no Xingu

Óleos: 49%
O projeto trabalhou com indicadores cumulativos (as metas se 
referiam à somatória dos valores anuais).

APL Babaçu
Óleo de babaçu: 98,18%
Sabonetes artesanais de babaçu: 33%
O projeto definiu metas anuais para os indicadores.

Sentinelas da Floresta
O projeto verificou o beneficiamento apenas a partir da receita 
oriunda dos produtos beneficiados, sem expressar os volumes 
beneficiados.

Pesca Sustentável Pirarucu processado: 200%

Quadro 3: Alcance das metas dos indicadores  
do Fundo Amazônia de volume de produtos  
beneficiados nos projetos avaliados

Fonte: Elaboração própria com base nos planos de monitoramento dos projetos.

https://origensbrasil.org.br/media/relatorio-origens-brasil-2020.pdf
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De forma geral, os projetos tiveram mais dificuldades de alcançar os indicadores 
de volume de produtos beneficiados. Em alguns casos, isso está relacionado à vigência 
dos projetos. O período de implementação dos projetos foi consumido pela preparação e 
realização de investimentos, cujos resultados de produção se concretizam apenas após 
a finalização do projeto (esse é, por exemplo, o caso da modernização da fábrica de 
sabonetes e das instalações para o processamento de polpas no projeto APL Babaçu).

Aspectos positivos

• A maioria dos projetos desenvolveu iniciativas de beneficiamento, tanto atra-
vés de aportes de investimento (aquisição de equipamentos, reforma e moder-
nização de instalações) quanto de melhoria de processo e inovação de produ-
tos, que contribuíram para o aumento do volume da produção beneficiada.

• No caso do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, foi experimentada 
a instalação de estruturas de beneficiamento diretamente nas comunidades 
da Terra do Meio. 

• O projeto APL Babaçu já investiu no processamento da produção ainda inci-
piente de frutas dos SAFs. Também ampliou a gama de produtos processados 
por meio dos investimentos na produção de óleo refinado de babaçu.

Desafios

• Houve dificuldades e atrasos na aquisição e instalação de equipamentos, pre-
judicando a geração de resultados (por exemplo, a fábrica de sabonetes no 
projeto APL Babaçu).

• Nos projetos de SAFs, o beneficiamento de frutas em forma de polpa ainda con-
tava com baixa produção para uma comercialização mais estruturada e efetiva.

• O processamento local nas miniusinas da Terra do Meio enfrentou desafios 
após a finalização do projeto.

• No projeto Sentinelas da Floresta, o uso dos investimentos realizados na fá-
brica da AMCA ficou comprometido com as dificuldades de gestão que a or-
ganização enfrentou recentemente, levando ao encerramento das atividades.
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4.5 Resultados no tema comercialização e 
acesso a mercados

A priori, uma abordagem orientada por conceitos de cadeia de valor deveria ter 
tornado a comercialização e a melhoria do acesso aos mercados um dos principais te-
mas a ser abordado pelos projetos. No entanto, a relevância do tema e os resultados 
alcançados variaram, dependendo particularmente dos diferentes níveis de inserção 
nas respectivas cadeias abordados no item 4.3 deste relatório. 

São destaques:

• O projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu/Terra do Meio foi o projeto 
que trabalhou os aspectos de agregação de valor e ampliação de mercados 
da forma mais abrangente, especialmente por meio da iniciativa selo Origens 
Brasil, que constituiu um dos seus 13 subprojetos25. No centro das ações do 
selo Origens Brasil, estava um trabalho de articulação direta das comunidades 
extrativistas da Terra do Meio com diferentes empresas, de médio a grande 
porte, compradoras dos produtos priorizados pelas comunidades. O número 
de parcerias empresariais desse arranjo cresceu de duas para seis durante a 
vigência do projeto. As empresas se comprometeram com boas práticas e dire-
trizes de negociação e investimento, participando dos arranjos de governança 
de cadeia iniciados pelo projeto. O desenvolvimento do selo visou identificar 
os produtos comercializados no varejo, promovendo a sensibilização e a iden-
tificação dos consumidores com a iniciativa. Dessa forma, a iniciativa Origens 
Brasil foi a que mais efetivamente articulou os elos das cadeias de valor desde 
a extração da matéria-prima florestal até o processamento industrial e a apre-
sentação aos/às compradores/as finais.

• Outro mecanismo de agregação de valor na ponta apoiado pelo mesmo pro-
jeto foi a constituição da rede de cantinas da Terra do Meio, que viabilizou 
a organização da comercialização pelas próprias comunidades, baseado em 
um sistema de armazenamento descentralizado dos produtos e um fundo de 
capital de giro, que permitiram reduzir a dependência das comunidades de 
atravessadores.

• Em Mato Grosso, o projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu moderni-
zou o sistema de controle da Rede de Sementes com a implantação de um ban-
co de dados, que orientou decisões estratégicas da Rede. Dois subprojetos rela-

25 Confira a descrição mais detalhada no Relatório Individual do projeto (Anexo 1) e no site do Sele Ori-
gens do Brasil (https://www.origensbrasil.org.br).

https://www.origensbrasil.org.br
https://www.origensbrasil.org.br
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cionados a polpa de frutas tiveram resultados abaixo do esperado na inserção 
dos produtos junto ao mercado institucional. No mercado privado, instalou-se 
freezers para comercialização direta no mercado local, mas a estratégia não 
se manteve com o fim do projeto, pois demandava um trabalho que passou a 
fugir do escopo de atuação da organização aglutinada.

• O projeto APL Babaçu contava com um arranjo de organizações aglutinadas 
que já apresentavam graus variados de inserção em mercados antes do início 
do projeto, com destaque para a comercialização do óleo de babaçu para fins 
cosméticos no mercado nacional e internacional. O plano de manejo sustentá-
vel do babaçu atendeu, entre outras finalidades, a uma etapa da certificação or-
gânica da produção do óleo, integrando assim os mecanismos de agregação de 
valor. As comunidades associadas ao projeto APL Babaçu também adotaram o 
sistema de cantinas para a comercialização local, que, no entanto, não recebeu 
apoio específico do projeto. A comercialização dos produtos iniciais gerados 
pelos SAFs não foi abordada no projeto.

• O projeto Sentinelas da Floresta investiu na identidade dos produtos benefi-
ciados, criando uma logomarca para os produtos da Coopavam e buscando 
valorizar a origem indígena da matéria-prima. Através do projeto foram rea-
lizadas as vistorias da certificação orgânica, visando atestar as boas práticas 
de manejo e coleta. Os investimentos do projeto repercutiram na projeção co-
mercial dos novos produtos beneficiados. Destaca-se que esse projeto, talvez, 
tenha sido o que mais se beneficiou da inserção em um mercado institucional, 
comercializando, pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), um total 
aproximado de R$ 1 milhão e beneficiando mais de 800 organizações através 
da doação simultânea dos alimentos. 

• No projeto Pesca Sustentável a produção obtida de pirarucu era facilmente 
absorvida localmente. Somado a isso, a prática tradicional dos pescadores 
é a comercialização imediata. Modificar essa lógica requer um processo de 
médio prazo. Assim, buscou-se aprimorar a comercialização, fortalecendo o 
Festival Cultural Municipal, e dar mais visibilidade à atividade. Os resulta-
dos variaram a cada ano, em função de oscilações na produção e organiza-
ção dos pescadores. Estratégias mais estruturadas foram ensaiadas, mas es-
barraram no registro sanitário (Selo de Inspeção Federal – SIF). A principal 
aposta do projeto para o acesso a mercados diferenciados foi a certificação. 
O projeto desenvolveu um padrão de certificação pioneiro com base nas di-
retrizes do Marine Stewardship Council (MSC), certificadora internacional 
da atividade pesqueira marítima, mas, na vigência do projeto, não foi possí-
vel atender a todos os critérios e concluir a certificação. 
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• Devido ao seu enfoque diferenciado já mencionado, o projeto Quintais Ama-
zônicos não teve uma estratégia de comercialização. Em termos de monitora-
mento, contabilizou as receitas dos produtos comercializados in natura indivi-
dualmente, colhidos em uma pequena parcela amostral das famílias, e passou 
a considerar a inserção em cadeias apenas no projeto sucessor apoiado pelo 
Fundo Amazônia (projeto Plantar Amazônia).

O Fundo Amazônia acompanhou o tema do acesso aos mercados por meio dos in-
dicadores padrão de incremento de receita com a comercialização de produtos in natura 
e beneficiados. Como já discutido na esfera da produção, havia, nos projetos, não só uma 
grande variedade de produtos e cadeias trabalhadas como também uma variação consi-
derável na maturidade das cadeias e nas abordagens de inserção ou fortalecimento de-
senvolvidas em cada projeto. Assim, a representação agregada novamente aborda o nível 
de alcance das metas em cada projeto, com ressalvas à qualidade dos indicadores e das 
medições realizadas (Quadro 4).

Chama atenção que, nas iniciativas que trabalharam com o estabelecimento de 
SAFs (projetos Quintais Amazônicos e APL Babaçu), não foram definidas metas de comer-
cialização e poucos levantamentos foram realizados26. Em parte, isso se explica pelo fato 
de o período de implementação dos projetos, de três a quatro anos, abranger apenas os 
anos iniciais de implantação dos sistemas. Nesse espaço de tempo, ocorre a preparação 
das áreas e o plantio de mudas e sementes. Geralmente, o preparo e a adubação das áreas 
são aproveitados para o plantio de culturas de ciclo curto, de produtos de lavoura branca 
(mandioca, abóbora etc.) e frutas de ciclo curto (melancia, banana etc.). A produção dessas 
áreas gera as primeiras receitas ao início da implantação, o que é de grande relevância 
para despertar e manter o interesse dos/as produtores/as pelos sistemas. No entanto, os 
primeiros resultados de produção de frutíferas de ciclo médio (cupuaçu, cacau, açaí, gua-
raná etc.) são gerados 3 a 4 anos após a implantação do SAF, chegando a desenvolver o seu 
potencial plenamente depois de cinco a seis anos. As espécies florestais podem gerar as 
primeiras receitas após um período mínimo de 6 a 8 anos, por meio da comercialização 
de sementes e óleos, mas a maior parte da produção madeireira ocorre somente após 20 
anos. Assim, essas primeiras produções e receitas devem ser compreendidas como carac-
terísticas da etapa inicial de produção agroflorestal, mas não funcionam como referência 
para o dimensionamento do seu potencial econômico de forma completa. Um monitora-
mento posterior da evolução das receitas geradas seria viável somente nos casos em que 
projetos subsequentes oferecem possibilidades de dar sequência ao acompanhamento.

26 Ver comentários anteriores sobre o enfoque do projeto Quintais Amazônicos. O projeto aferiu as recei-
tas geradas pela venda de produtos de algumas propriedades em que os SAFs foram implantados, mas usou 
amostras muito reduzidas do grupo de beneficiários/as e multiplicou as quantidades levantadas por preços 
médios de mercado e não pelos valores efetivamente realizados pelos/as produtores/as.
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Cabe destacar que os projetos Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu/Terra do 
Meio e Sentinelas da Floresta foram os únicos a estabelecer um indicador para monito-
rar o acesso às políticas de compras públicas para produtos da agricultura familiar e da 
sociobiodiversidade27. No caso da Terra do Meio, embora a superação da meta quantita-
tiva pareça indicar um grande sucesso dessa iniciativa, esse número foi alcançado ape-

27 Além da Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio), 
que atualmente estabelece subsídios cerca de 30 produtos da sociobiodiversidade, destacam-se o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que contam com 
cotas legalmente definidas de aquisição de produtos da agricultura familiar e da sociobiodiversidade de 30%.

Projeto
Alcance das metas de valor da 

produção comercializada in natura 
(receita em R$)

Alcance das metas de valor da 
comercialização de produtos 
beneficiados (receita em R$)

Sociobiodiversidade  
Produtiva no Xingu

Sementes: 136%

Demais produtos  
do extrativismo: 242%

Receita obtida por meio da 
comercialização via compras ou 
subsídios governamentais: 381%

Receita total obtida com  
as atividades econômicas: 105%

APL Babaçu Amêndoas de babaçu: 120%
Óleo de babaçu: 183,48%

Sabonetes artesanais de babaçu: 35%

Sentinelas  
da Floresta

O projeto não previu meta de receita 
para a produção in natura. Mas ao 
longo da execução citou-se uma 
evolução de R$ 559 mil (2013) para  
R$ 1,1milhão (2018).

Coopavam (óleo de castanha e barra 
de cereais)
    • Mercado empresarial: 1800%
    • Mercado institucional: 163%

AMCA (paçoca e massas de castanha)
    • Mercado empresarial: 263%
    • Mercado institucional: 223%

Pesca Sustentável
Pirarucu: redução de 7,6% na receita 
total e aumento de 24% na receita 
média familiar

--

Quadro 4: Alcance das metas dos indicadores 
padrão do Fundo Amazônia de valor da comer-
cialização da produção in natura e beneficiada 
dos projetos avaliados

Fonte: Elaboração própria com base nos planos de monitoramento dos projetos.
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nas com as vendas de um ano do projeto e pelo cálculo cumulativo do indicador, sendo 
que, no ano subsequente, as vendas reduziram drasticamente. Além disso, o número 
de produtores/as inseridos/as nos mercados institucionais, também monitorado pelo 
projeto, alcançou apenas um terço da meta prevista. Tanto nesse quanto nos outros 
projetos, as entrevistas apontaram que a viabilização do acesso aos mercados institu-
cionais, apesar de constituir uma perspectiva atraente para as organizações comuni-
tárias, apresenta uma série de desafios. São desafios que envolvem tanto questões de 
formalização e estruturação organizacional quanto um trabalho de articulação e sen-
sibilização de gestores públicos (no caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE) que demandaria ações específicas que não foram priorizadas pelos projetos.

Aspectos positivos 

• A maioria dos projetos desenvolveu ações e gerou resultados no tema co-
mercialização e acesso a mercados a partir de abordagens individuais.

• Houve resultados significativos de aumento da comercialização em vários 
projetos, sendo que, no geral, a venda da produção in natura evoluiu de forma 
mais favorável que a dos produtos beneficiados. Os projetos que já contavam 
com arranjos de comercialização anteriores estabelecidos e operavam em ca-
deias estruturadas (castanha, babaçu) tiveram resultados mais expressivos.

• A iniciativa selo Origens Brasil representou um piloto de destaque no tema 
abordagem de cadeia, na medida em que efetivamente buscou a articulação 
com o mercado privado, prospectou compradores e abriu novos canais de co-
mercialização para as comunidades extrativistas da Terra do Meio.

Desafios

• As oportunidades de trabalhar o acesso aos mecanismos que os merca-
dos institucionais oferecem aos grupos beneficiários dos projetos foi pouco 
aproveitada. De forma geral, esses mercados institucionais são de grande 
relevância para muitas organizações comunitárias, mas para tanto há que 
se prever ações assertivas para lidar com os desafios relacionados a esses 
mercados. Notadamente, a etapa final dos projetos coincide com a fragili-
zação de políticas relevantes, especialmente o PAA com doação simultânea 
e o PNAE, que viabilizavam a comercialização de uma “cesta” de produtos. 
Esse contexto tornou ainda mais complexo articular a comercialização pela 
via institucional. 
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• A certificação constitui uma das estratégias mais sofisticadas de acesso a 
mercados. Sua viabilidade está relacionada ao grau de maturidade da ca-
deia. O caso do projeto Pesca Sustentável mostrou que investimentos na 
certificação de cadeias incipientes tendem a gerar poucos resultados efetivos 
e podem representar um lastro para os projetos que precisam concentrar 
esforços para fortalecer os elos iniciais da cadeia.

4.6. Resultados no tema gestão das 
organizações comunitárias

Os resultados alcançados no tema de gestão das organizações comunitárias ne-
cessitam ser diferenciados entre as propostas aprovadas na modalidade de demanda 
espontânea e as selecionadas a partir da Chamada Pública de Projetos Produtivos Sus-
tentáveis. Ambas as modalidades previam o envolvimento de organizações produtivas 
comunitárias na implementação dos projetos como mecanismo de capilaridade do Fun-
do Amazônia28. Nos projetos da Chamada Pública, esse envolvimento deveria ser ex-
plicitado na proposta, prevendo que os subprojetos fossem direcionados a cooperativas 
de produção ou comercialização ou a associações civis comunitárias ou de produtores/
as. Vale lembrar que três dos cinco projetos avaliados foram selecionados no âmbito da 
primeira Chamada Pública realizada no contexto da Componente  Produção Sustentá-
vel, em que o arranjo de organizações “aglutinadoras” proponentes associadas a um 
conjunto de organizações “aglutinadas” foi testado pela primeira vez. As orientações 
da Chamada Pública para as formas de envolvimento das aglutinadas eram genéricas, 
deixando espaço para que os projetos moldassem a participação das organizações pro-
dutivas com flexibilidade.

Dessa forma, cada projeto trabalhou com arranjos distintos, reportando ao indi-
cador padrão do Fundo Amazônia de fortalecimento de organizações comunitárias. No 
entanto, no período de implementação dos projetos, o formato de aferição desse indicador 

28 O aumento de capilaridade e um maior acesso direto nas comunidades e beneficiários/as aos inves-
timentos do Fundo Amazônia foi um tema relevante desde o início da operação do Fundo. Uma primeira 
proposta do arranjo de organizações aglutinadoras e aglutinadas encontra-se em: GIZ. Deutsche Gesells-
chaft für internationale Zusammenarbeit. Oportunidades de Apoio a Atividades Produtivas Sustentáveis na 
Amazônia. 2012. p. 179 et seq. 
 
        Uma análise detalhada dos processos de discussão no COFA que levaram à implementação do modelo 
encontra-se em: KADRI, Nabil Moura. A busca da capilaridade por meio de parcerias em políticas públicas. 
A experiência do Fundo Amazônia. Rio de Janeiro, 2018. p. 144 et seq.
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ainda não estava claramente definido29, de modo que os projetos interpretaram as con-
tribuições de forma diferenciada. Assim, os projetos APL Babaçu e Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu consideraram que as ações desenvolvidas no âmbito dos subprojetos 
estavam direcionadas ao fortalecimento das organizações aglutinadas, monitorando a 
sua participação nas atividades dos projetos. Outros projetos, apenas monitoraram o nú-
mero de organizações fortalecidas (Pesca Sustentável e Sentinelas da Floresta). 

O projeto Quintais Amazônicos foi apresentado na modalidade demanda espon-
tânea e, portanto, não dispunha um arranjo com organizações aglutinadas. Mesmo as-
sim, estabeleceu uma meta de fortalecimento de organizações comunitárias, mas con-
siderou a participação de representantes das organizações em três atividades do projeto 
como critério de cumprimento do indicador.

Para além desses resultados formais, cabe indagar quais seriam os objetivos do 
fortalecimento das organizações comunitárias no âmbito do desenvolvimento de ati-
vidades e cadeias sustentáveis. O contexto de desenvolvimento organizacional dessas 
organizações na Amazônia é caracterizado majoritariamente por grande fragilidade. 
Poucas organizações se destacam em termos de maturidade organizacional, capaci-
dade de desenvolvimento de negócios e inserção nos mercados. Entre as organizações 
participantes dos projetos avaliados, os destaques cabem principalmente à Coopavam, 
proponente do projeto Sentinelas da Floresta, e à Cooperativa dos Pequenos Produto-
res Agroextrativistas do Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (COPPALJ), que integra o 
arranjo do projeto APL Babaçu. Ambas as organizações já operavam circuitos e canais 
de comercialização diversificados antes da implementação dos projetos, alcançando 
empresas do mercado nacional e internacional. As demais organizações aglutinadas 
são majoritariamente associações produtivas, que ainda seguem enfrentando grandes 
desafios de estruturação para efetivamente poderem atuar como agentes de comercia-
lização dos produtos de seus associados/as.

Não havia, na Chamada Pública, uma expectativa claramente formulada sobre 
ações e resultados neste tema, mas foi estabelecido que os subprojetos deveriam inte-
grar as cadeias de valor selecionadas e as ações de assistência técnica deveriam prever 
ações de capacitação e fortalecimento da gestão no âmbito dos subprojetos. É possível, 
portanto, identificar a conexão lógica, incorporada à Teoria da Mudança Geral, de que o 
fortalecimento institucional e o apoio ao desenvolvimento organizacional gerariam me-
lhorias na gestão das organizações comunitárias, colocando-as em condições de ampliar 
a sua participação e autonomia na promoção das atividades econômicas sustentáveis. 

Todos os projetos desenvolveram ações de apoio à estruturação e gestão das organi-

29 Atualmente, está disponível um guia de monitoramento que define uma metodologia de qualidade 
gerencial a partir de uma lista de perguntas orientadoras sobre planejamento, prestação de contas e gover-
nança para calcular a contribuição do projeto a esse indicador (GIZ. Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit. Guia de monitoramento de efetividade de Projetos de Produção Sustentável apoiados pelo 
Fundo Amazônia. 2020. p. 38 et seq).
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zações comunitárias, majoritariamente por meio de atividades de capacitação e assesso-
ria técnica. No entanto, os objetivos e resultados dessas ações não podem ser facilmente 
identificadas nos projetos. É necessário distinguir os projetos que operavam arranjos de 
execução e governança mais estruturados (por exemplo, os projetos Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu e APL Babaçu), nos quais as ações focavam a manutenção ou apri-
moramento desses arranjos, daqueles em que as organizações comunitárias funciona-
vam apenas como meio de acesso aos beneficiários (como no caso do projeto Quintais 
Amazônicos30). Nos arranjos dos projetos Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu e APL 
Babaçu, os temas de organização produtiva e comercialização estiveram fortemente li-
gadas a questões de governança e proteção territorial e trabalharam processos de gestão 
participativa dos projetos e das atividades econômicas de forma mais clara e articulada.

O único caso em que as aglutinadas claramente compunham um arranjo produtivo 
foi o projeto Sentinelas da Floresta, que também se destaca por ser o único em que o papel 
de aglutinadora foi exercido por uma cooperativa. No entanto, o arranjo organizacional 
entre a Coopavam e as associações indígenas é objeto de debate há alguns anos. Outros 
apoiadores financeiros desse arranjo questionam o fato de os indígenas representarem 
90% da base de fornecimento de matéria prima da cooperativa, mas não participarem 
da Coopavam como cooperados/as31. Há uma proposta em construção de transformar as 
associações em cooperativas indígenas e filiá-las ao quadro da Coopavam. Outra situação 
que atingiu o arranjo organizacional após o encerramento do projeto, foi a interrupção da 
parceria entre Coopavam e AMCA, por perda de confiança na gestão da nova diretoria da 
associação. Em que pesem os resultados econômicos positivos obtidos, a fábrica encontra-
-se desativada e há pretensões de arrendamento do galpão para outros fins. 

Aspectos positivos

• Os arranjos de aglutinadoras e aglutinadas contribuíram para as expectati-
vas de ampliar a capilaridade dos projetos do Fundo Amazônia, beneficiando 
organizações comunitárias que não teriam tido condições de acessar o Fundo 
de forma isolada.

• Os projetos desenvolveram ações de fortalecimento institucional e capacitação 
de associados/as em temas de gestão, governança e arranjos das organizações.

30 O projeto Quintais Amazônicos é o único que monitorou o número de indivíduos capacitados em gestão 
de associações e cooperativismo como meios de acesso a mercados. No entanto, as entrevistas apontaram 
para um contexto em que as organizações se encontravam em estágios muito incipientes e não chegaram a 
evoluir como mecanismos de acesso a mercados na vigência do projeto.

31 Essa situação também tem implicações contábeis e tributárias, na medida em que há disposições legais 
específicas para a aquisição de produtos por meio dos chamados “atos não cooperados” pelas cooperativas.



Resultados Agregados

59
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

• Arranjos pré-existentes que articularam a atuação econômica com a gover-
nança territorial se mostraram mais robustos e aproveitaram melhor as opor-
tunidades de fortalecimentos por meio dos projetos.

Desafios

• O foco incipiente em conceitos de cadeia e atuação das organizações comunitá-
rias como agentes econômicos na Chamada Pública e nos projetos de demanda 
espontânea levou a resultados pouco expressivos em termos do aprimoramen-
to da gestão dessas organizações.

• Não ficou claro, nos resultados dos projetos, qual foi o papel efetivo do for-
talecimento das organizações comunitárias para a geração dos resultados de 
comercialização atingidos.

4.7 Resultados no tema de recuperação  
de áreas desmatadas

A observação dos efeitos dos projetos sobre a recuperação de áreas desmatadas 
não se conecta diretamente com o objetivo da Componente Produção Sustentável, que é 
de aumentar a atratividade econômica das atividades que mantêm a floresta em pé. No 
entanto, a perspectiva de utilizar áreas desmatadas e degradadas com fins econômicos 
cria conexões com o nível dos objetivos gerais do Fundo Amazônia: a recuperação das 
áreas desmatadas contribui para reduzir a necessidade de abrir novas áreas de produ-
ção por meio de desmatamento e aumenta a área utilizada de forma sustentável.

Entre os projetos avaliados, as contribuições nesse tema ocorreram nos proje-
tos que trabalharam com a implantação de SAFs e os seus resultados foram gerados 
pelas ações desenvolvidas no âmbito da produção. O Fundo Amazônia monitora essas 
contribuições por meio do indicador padrão “Área recuperada utilizada para fins eco-
nômicos” (Quadro 5). 

Os projetos que contribuíram a esses resultados superaram as metas de área 
definidas, no entanto, enfrentaram muitos desafios na implementação dos SAFs, es-
pecialmente nos casos em que os sistemas foram implantados de forma pioneira jun-
to aos grupos atuantes nas regiões dos projetos (Anexo 1).

Conforme comentado no item anterior deste relatório, a geração de produção e 
receita, que caracteriza o uso econômico efetivo das áreas, ainda se encontrava em es-
tágios iniciais na finalização dos projetos, demandando prazos mais alongados para o 
desenvolvimento do seu potencial. O mesmo vale para a ideia de “recuperação” das áre-
as no período de vigência dos projetos. O projeto Quintais Amazônicos, que claramente 
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associou as ações de implantação dos SAFs a uma agenda de cumprimento do Códi-
go Florestal, priorizou áreas de recuperação de passivos ambientais. Foi buscada pela 
equipe de avaliação a possibilidade de obter informações geoespaciais que permitissem 
um monitoramento do estágio de recuperação das áreas beneficiadas pelo projeto, que 
ainda seguem sendo acompanhadas no projeto sucessor, Plantar Amazônia. No entanto, 
mesmo com a expertise da Rioterra em tecnologias de geoprocessamento, só foi pos-
sível obter amostras pontuais de áreas acompanhadas, que seguem apontando para 
estágios iniciais de recuperação das áreas (Relatório Individual do projeto no Anexo 1).

O projeto APL Babaçu trabalhou a implantação de SAFs com estratégias diversifi-
cadas, que visavam tanto a constituição de cinturões de proteção para os babaçuais ma-
nejados como de áreas para o desenvolvimento de alternativas de geração de renda nas 
propriedades dos/as beneficiários/as e de áreas para usos pedagógicos e incremento da 
alimentação escolar nas Escolas Família Agrícola. Não houve ações específicas de moni-
toramento ao longo do projeto, mas chama atenção que a entidade executora, Associação 
em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema), adota um conceito de “área 
em recuperação” para o indicador mais condizente com a efetividade dos resultados do 
que “área recuperada”. 

Na vertente mato-grossense do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, a 
recuperação de áreas teve múltiplos enfoques: implantação de quintais agroflorestais, 
um consorciamento comercial de pequi com pecuária e restauração florestal (Relatório 
Individual do projeto no Anexo 1).. Durante a vigência do projeto, a Rede de Sementes do 
Xingu atuava no elo inicial da cadeia de restauração como fornecedora desse importan-
te insumo. Atualmente, ampliou sua atuação: está oferecendo serviços de restauração, 

Projeto Alcance das metas de área recuperada (hectares)

Sociobiodiversidade  
Produtiva no Xingu

Área recuperada e utilizada para fins econômicos: 109% (60 ha)

Área reflorestada com sementes e mudas comercializadas pela Rede de Sementes 
do Xingu: 333% (200 ha)

APL Babaçu Área em processo de recuperação e utilizada para fins econômicos: 100% (500 ha)

Quintais Amazônicos Área recuperada e utilizada para fins econômicos: 148,54% (742,7 ha)

Quadro 5: Alcance das metas dos indicadores 
padrão do Fundo Amazônia de área recuperada 
usada para fins econômicos dos projetos que 
atuaram nessa temática

Fonte: Elaboração própria com base nos planos de monitoramento dos projetos.
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voltados a implantação de áreas; contratou um representante comercial especializado; 
e tem sido mais proativa na oferta de seus produtos e serviços. A metodologia da “mu-
vuca de sementes”32 foi aprimorada, e agora é fornecida em duas composições: para 
sistemas agroflorestais e para a restauração florestal.

Aspectos positivos 

• Os projetos geraram aprendizados no desenvolvimento e na implantação de 
SAFs com finalidades econômicas junto a grupos sociais e regiões em que não 
havia experiências previas no tema.

• Em várias entrevistas, os/as beneficiários/as dos projetos confirmaram o po-
tencial de desenvolvimento dos SAFs como fonte de renda complementar à 
agricultura familiar e/ou ao extrativismo, com ênfase na capacidade de gera-
ção de primeiras receitas em curto prazo.

• Os projetos Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu/Rede de Sementes e Quin-
tais Amazônicos contribuíram com elementos para a estruturação da cadeia 
produtiva da restauração que, embora ainda incipiente, tem potencial de de-
senvolvimento no contexto do avanço da agenda da regularização ambiental.

Desafios 

• Não foram desenvolvidos mecanismos de monitoramento da recuperação efe-
tiva das áreas em restauração. A equivalência entre área com mudas florestais 
plantadas e área recuperada é problemática e não compatível com a tempora-
lidade prevista no âmbito do Código Florestal, que prevê um horizonte tempo-
ral de 20 anos para a recuperação efetiva dos passivos ambientais.

32 RIBEIRO. Tatiane. Muvuca que vira floresta. Blog do Xingu. Instituto Socioambiental. 3 ago. 2018. Dispo-
nível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/muvuca-que-vira-floresta.

https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/muvuca-que-vira-floresta
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4.8. Contribuições aos efeitos indiretos de 
geração de renda e aumento da atratividade 
econômica das atividades

Tanto a Teoria da Mudança Geral quanto o Quadro Lógico do Fundo Amazônia 
pressupõem que os resultados ou efeitos diretos gerados pelos projetos contribuam ao 
alcance dos efeitos indiretos da Componente Produção Sustentável, o que, por sua vez, 
promove o alcance dos objetivos gerais do Fundo Amazônia. A possibilidade de gerar 
renda a partir das atividades produtivas sustentáveis é o argumento econômico prin-
cipal para o aumento da atratividade econômica dessas atividades frente às atividades 
que promovem ou são associadas ao desmatamento.

É importante ressaltar que a análise desta avaliação prioriza a geração de renda a 
partir dos produtos e cadeias apoiados pelos projetos. Mas há elementos fundamentais 
da discussão sobre a composição de renda monetária e não monetária, bem como da 
importância relativa da renda monetária para as distintas realidades e demandas das 
comunidades, que não são explorados em profundidade por esta avaliação.

A conexão lógica mais relevante no contexto dos projetos do Fundo Amazônia 
é a expectativa de que o aumento de comercialização a partir do fomento à produção 
e ao beneficiamento dos produtos priorizados, juntamente com as melhorias na ges-
tão das organizações comunitárias, visando aprimorá-las como mecanismos de acesso 
aos mercados, leve ao aumento da renda dos/as beneficiários/as envolvidos. Conforme 
apontado anteriormente, nos projetos apoiados via Chamada Pública, a expectativa era 
de que a comercialização fosse realizada pelas organizações comunitárias produtivas 
envolvidas nos arranjos de execução. As aferições de aumento de receita, comentadas 
no item 4.5. deste relatório, alimentam os respectivos indicadores padrão do Fundo 
Amazônia, sendo interpretados como indicativos do aumento de renda propiciado pelos 
projetos para o público beneficiário33. 

As entrevistas realizadas nesta avaliação exemplificam quantitativos de geração 
de renda para as famílias, conforme detalhado nos relatórios individuais. Portanto, 
mesmo que os projetos não tenham realizado levantamentos sobre a evolução da ren-
da no nível individual, foi possível verificar uma percepção de renda gerada por parte 
dos beneficiários/as. 

Já as receitas advindas do faturamento das organizações comunitárias ou das 
unidades produtivas, monitoradas pelos projetos e pelo Fundo Amazônia como indi-
cadores de renda, são imprecisas em relação à real evolução da renda dos/as benefici-

33 Via de regra as receitas monitoradas pelos projetos dizem respeito ao faturamento das organizações 
na comercialização de produtos in natura ou beneficiados. O projeto Sentinelas da Floresta foi o único que 
contou com indicadores de renda por família no plano de monitoramento, expressando o valor recebido por 
família de extrativistas em decorrência da venda de castanha in natura para Coopavam e AMCA.
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ários/as. Os seguintes fatores deveriam ser considerados para um dimensionamento 
mais efetivo da geração de renda dos projetos:

• Na estimativa de renda a partir do faturamento, deveria ocorrer a subtração 
dos custos de produção e beneficiamento.

• Da mesma forma, a incidência da inflação deveria ser computada nos valores 
brutos anuais.

• Uma distribuição do faturamento das organizações per capita poderia criar 
uma aproximação mais clara dos valores que efetivamente chegam ao nível 
dos/as beneficiários/as. Para isso, deveria ser feita uma correlação entre as 
receitas e o número de associados/as ou cooperados/as que comercializaram 
seus produtos via organizações comunitárias, já que esse número pode variar 
ao longo do período de implementação dos projetos. 

Não considerando esses elementos, a hipótese de que o aumento de receita de 
fato se converte em aumento de renda para os comunitários pode ficar fragilizada. No 
entanto, sua incorporação nos levantamentos geralmente se defronta com a fragilidade 
das organizações comunitárias como empreendimentos econômicos. Em vários casos 
ainda se trata de organizações que enfrentam desafios de formalização e operação bási-
cos, afetando a sua própria documentação e a capacidade de emitir notas fiscais e man-
ter dados contábeis e financeiros organizados. No entanto, esse deveria ter sido o foco 
das ações de fortalecimento organizacional e melhoria de gestão previstos nos projetos.

Por outro lado, exemplos da avaliação também indicam o potencial que arranjos 
robustos de organizações comunitárias com conexões efetivas aos mercados podem de-
senvolver para ampliar as perspectivas de geração de receita e renda para os membros 
das organizações (Box 5).
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Um exemplo reconstruído em uma entrevista na avaliação do projeto APL Babaçu 
mostra que a estruturação de um conjunto de organizações comunitárias que operam 
em nichos e elos específicos da cadeia de valor do babaçu pode levar à composição de 
receitas múltiplas, ampliando o potencial de geração de renda. 

Trata-se de uma quebradeira de coco babaçu, que é associada da Associação de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (AMTR) e coo-
perada da Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco 
(COPPALJ). Em um primeiro passo, o coco coletado por ela e sua família é entregue à 
cantina, quando ela recebe o valor pago pela COPPALJ pela aquisição do produto (1). O 
coco é beneficiado pela COPPALJ e o óleo filtrado é comercializado para uso cosméti-
co. As sobras geradas pela COPPALJ (equivalente ao “lucro” da cooperativa) são anual-
mente distribuídas entre os/as cooperados/as (2). Paralelamente, a COPPALJ fornece 
óleo de babaçu para a fabricação de sabonetes artesanais pela AMTR. A quebradeira 
participa do processo de produção dos sabonetes, sendo remunerada pelos serviços 
prestados (3). E, finalmente, também participa dos excedentes gerados pela AMTR na 
comercialização dos sabonetes, que são repassados às associadas (4) (Figura I).

Dessa forma, seus ingressos se compõem de um conjunto de fontes, alimentadas 
tanto pelas suas atividades produtivas quanto pelos retornos econômicos gerados pela 
atuação das organizações comunitárias.

Box 5:  
Composição de receitas a partir da 
integração em arranjos organizacionais

Figura I — Exemplo de composição de ingressos no arranjo produtivo do babaçu
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Aspectos positivos

• Foram verificados, nas entrevistas, casos de percepção de geração de renda pelos 
beneficiários/as, especialmente nas atividades de extrativismo, já no período de vi-
gência dos projetos.

• A evolução das receitas, usada como indicador de geração de renda no contexto dos 
projetos, foi positiva na maioria dos casos, considerando as diferenciações sobre a 
comercialização de produtos in natura e beneficiados, discutidos no item 4.5

• Em alguns casos, isso tem atraído um número crescente de famílias para as ativida-
des produtivas sustentáveis.

Desafios

• Persiste a necessidade de aferição mais precisa da renda efetivamente gerada para os/
as beneficiários/as, superando as fragilidades do cálculo de renda a partir das recei-
tas das organizações comunitárias.

• Ainda não se conta com abordagens ou estudos que permitam uma análise abran-
gente dos elementos que influenciam a atratividade de determinadas atividades na 
tomada de decisão em relação a outras mais impactantes e seus efeitos sobre o uso 
da terra no âmbito dos/as beneficiários/as e projetos.

4.9. Contribuições a efeitos adicionais de 
governança territorial e segurança alimentar

A diversidade dos projetos não está somente nas cadeias que operam, mas inclui 
múltiplos entendimentos sobre o “valor” do fortalecimento das cadeias da sociobiodi-
versidade. Para algumas organizações aglutinadoras e aglutinadas, as estratégias de 
geração de renda são um “meio” para promover o fortalecimento do tecido social que 
sustenta a floresta em pé. Na visão dessas organizações, a viabilidade de uma atividade 
é medida para além do seu ganho econômico e inclui ganhos sociais, que podem ser 
entendidos de forma bastante ampla, como o “direito à existência”, a possibilidade de 
reunir as pessoas para informar sobre direitos, o exercício e desenvolvimento de ca-
pacidades de oratória/expressão e participação, a reflexão e valorização do papel dos 
grupos sociais frente às ameaças a seus territórios. 

Essa visão orientadora ampliou as estratégias de ação de alguns projetos, que ficaram 
mais permeáveis para absorver os limites e as capacidades dos grupos sociais e contextos 
em que se inseriam, dando espaço para a expressão de potenciais latentes nas pessoas e 
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em suas organizações e comunidades. A viabilidade econômica não perdeu importância, 
mas foi relativizada, e outros resultados, anteriormente não previstos, foram alcançados 
pelos projetos e, por isso, incorporados à Teoria da Mudança Geral desta avaliação. 

No projeto Pesca Sustentável, uma ação que iniciou com objetivo de elaborar acor-
dos de pesca de alguns lagos evoluiu para um inovador “Regimento Geral da Pesca Huni 
Kui da Terra Indígena Praia do Carapanã”, fruto da mobilização de lideranças políticas, 
professores e jovens manejadores de pirarucu. O objetivo que orientou a comunidade 
e balizou o enfoque do projeto naquela terra indígena foi a garantia de segurança ali-
mentar e proteção do território, num contexto de aumento expressivo do desmatamen-
to no município de Tarauacá (AC) e elevada pressão sobre os lagos da terra indígena. 
Materiais didáticos, ricamente ilustrados, foram produzidos na língua indígena e estão 
sendo efetivamente utilizados como material didático nas escolas.

No projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, em seu subprojeto Rede de Se-
mentes, muitos coletores avaliam que o maior “ganho” não está na renda da semente, 
mas no seu “resgate” do isolamento, nos hábitos alimentares mais saudáveis e no per-
tencimento e responsabilidade pela defesa dos territórios que a participação na Rede de 
Sementes desperta. A precificação das sementes tem buscado exercitar a diferenciação do 
“custo semente” e o investimento social. Na Terra do Meio, o projeto esteve orientado para 
que a via produtiva e a geração de renda se conectassem ao modo de vida das pessoas, 
à cultura, à educação e ao potencial de gestão. A complexidade da cadeia se moldou ao 
“passo das comunidades”, evitando estratégias de agregação de valor sofisticadas e for-
malizações precoces (como o caso da Rede de Cantinas, que segue informal).

Em diversos projetos, as reuniões e capacitações técnicas eram também oportu-
nidade de encontro, articulação e organização social. No projeto Sentinelas da Floresta, 
eventos de Economia Solidária funcionaram como um espaço pioneiro no município de 
Juruena (MT) para convivência entre indígenas e não indígenas, com resultados na va-
lorização da diversidade cultural e no conhecimento sobre a cultura indígena. Uma série 
de reportagens com lideranças na rede de televisão local surgiram como desdobramento 
dos eventos, trazendo valorização aos povos indígenas antes invisibilizados na região no-
roeste do Mato Grosso.

No projeto APL Babaçu, o aspecto da segurança alimentar associado à implanta-
ção dos SAFs representou um elemento tão relevante quanto a perspectiva de agregação 
de renda que os SAFs poderão desempenhar à medida em que se consolidam. No caso 
dos SAFs implantados nas Escolas Família Agrícola, ao lado dos objetivos pedagógicos, 
as questões de segurança alimentar e de melhoria qualitativa da alimentação escolar 
preponderaram sobre os objetivos econômicos.

Aspectos positivos

• Os temas de governança e proteção territorial e segurança alimentar amplia-
ram os resultados dos projetos e devem ser considerados efeitos adicionais.
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• Os efeitos complementares de fortalecimento do tecido social das organiza-
ções contribuíram para uma apropriação mais efetiva das inovações e das 
atividades produtivas sustentáveis.

• Também houve impactos positivos no fortalecimento identitário de povos e 
comunidades tradicionais participantes dos projetos.

Desafios

• A integração da lógica social e dos aspectos econômicos pode ter rebatimen-
tos desafiadores na gestão dos projetos junto ao Fundo Amazônia.

• Há dúvidas se, no médio prazo e sem o apoio contínuo por projetos, os poten-
ciais resultados econômicos das iniciativas gerarão recursos suficientes para 
manter os efeitos de proteção territorial e manutenção do tecido social que 
sustentam o funcionamento das organizações comunitárias.

4.10. Contribuições aos objetivos gerais 
de redução de desmatamento do Fundo 
Amazônia

Todos os projetos tiveram, em seus planos de monitoramento, a previsão de aferir 
a evolução do desmatamento em suas respectivas áreas de atuação como indicativo da 
atratividade e possíveis contribuições das atividades econômicas que mantêm a floresta 
em pé. No entanto, na maioria dos projetos, esses levantamentos não foram realiza-
dos34. Esse quadro é coerente com a percepção de que os efeitos dos projetos sobre a 
redução do desmatamento, independente do contexto regional, são de fato indiretos, 
com cadeias de impactos longas. A criação de conexões lógicas entre os resultados do 
projeto e o comportamento do desmatamento em suas regiões de atuação não é simples 
e nem pode medido de forma direta. 

O próprio Quadro Lógico do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Des-
matamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que constitui a principal referência para 
a operação do Fundo Amazônia no nível das políticas públicas, estabelece que a 
redução do desmatamento resulta da atuação integrada dos eixos de monitoramen-

34 Nos planos, estava previsto que esse monitoramento ficaria a cargo do Fundo Amazônia. O projeto 
Pesca Sustentável foi o único que realizou os levantamentos, mas as informações foram sistematizadas pela 
organização executora, no caso, o WWF.
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to e controle, de ordenamento territorial e fundiário e de fomento às atividades 
produtivas sustentáveis, complementada pelo eixo de instrumentos econômicos. 
Nessa lógica, não está previsto que uma redução consistente e sustentável do des-
matamento resulte da atuação em somente um dos eixos ou linhas de atuação. Isso 
vale ainda mais na medida em que estamos analisando o nível da implementação 
de projetos em contexto regionais extremamente diversificados quanto à evolução 
do desmatamento.

Embora o avanço do desmatamento tenha sido tematizado como ameaça em 
entrevistas em todos os projetos, a sua incidência e intensidade varia muito entre as 
regiões, com projetos localizados em frentes ativas de avanço do desmatamento (Quin-
tais Amazônicos e Pesca Sustentável), projetos que operaram majoritariamente em 
áreas protegidas (Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu e Sentinelas da Floresta) e 
projetos localizados em regiões com desafios de recomposição de florestas secundárias 
(APL Babaçu). A efetividade do conjunto de políticas públicas que compõem as inicia-
tivas de enfrentamento do desmatamento em nível regional e local foram tematizados 
nas entrevistas da avaliação e contempladas nas análises das Salvaguardas de Cancún 
de cada avaliação individual. Os achados coincidem com as análises temporais do des-
matamento, realizadas de forma complementar a esta avaliação por uma equipe exter-
na (BOX 6). De maneira geral, as entrevistas apontam para um quadro de fragilização 
dessas políticas, incluindo o eixo de Monitoramento e Controle, no qual estão alocadas 
as ações de fiscalização. Trata-se de um cenário que gera preocupação, uma vez que a 
fiscalização efetiva é comprovadamente a atuação que gera inibição do desmatamento 
em curto prazo. Implementar as ações de promoção de uso sustentável sem a sua atua-
ção concomitante e sem as ações estruturantes de ordenamento fundiário e territorial 
fragiliza essas iniciativas e compromete os seus resultados de médio e longo prazo.
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Box 6: Análise da evolução do uso da terra, 
degradação e recuperação da vegetação 
do projeto Quintais Amazônicos35 

35 Análise elaborada pelo Centro de Inteligência em Gestão e Tecnologia Ambiental (CIGTA).

A partir dos estudos sobre o comportamento do desmatamento e da recuperação de áreas 
degradadas realizado na área de todos os projetos avaliados, que podem ser consultados no 
Anexo II, foi selecionada uma experiência única entre os projetos, relacionada a recuperação 
da vegetação, considerando os resultados alcançados do projeto e a importância de se adquirir 
“know-how” sobre recuperação de áreas, um tema relevante para mitigação do desmatamento. 

Para tanto, foi realizada uma análise comparativa sobre a evolução do uso da terra e recuperação 
da vegetação em áreas do projeto Quintais Amazônicos da Rioterra. Foi utilizado um polígono que 
abrange todas as áreas de atuação do projeto Quintais Amazônicos. A área de atuação abrange 
três municípios do norte do estado de Rondônia, com área total de 1,64 milhões de hectares.

Para esta análise foram utilizadas imagens do sensor PlanetI para os anos de 2015, 2019 e 2021, 
obtidas nos meses de dezembro de 2015 e 2019 e de outubro de 2021), em composição falsa cor, 
utilizando a banda do infravermelho para as referidas análises. Esse espaço total de seis anos da 
análise consiste no período das ações de plantio do projeto iniciado em 2015, a sua finalização em 
2018 e ainda um período de evolução do processo de recuperação de três anos pós-projeto. Foi 
realizada uma comparação da evolução da vegetação para os anos de 2015, 2019 e 2021. Para isso, 
foi feita análise e classificação dos polígonos referentes as áreas de atuação do projeto, dividindo 
a classificação do uso da terra em três principais classes: solo exposto e outros usos, regeneração 
moderada e vegetação densa. 

Na verificação e vetorização da classificação do uso do solo foram utilizados softwares de sensoria-

Figura I — Área de localização da análise
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Resultados
A classe “solo exposto e outros usos” abrange, além de áreas de solo exposto, áreas de usos 
diversos, como: plantios, pastagens, vegetação rasteira ou escassa etc. Nesse contexto, foram 
achados, respectivamente, para 2015, 2019 e 2021, os seguintes valores: 304,57, 375,50 e 283,70 
hectares. Para auxiliar na diferenciação entre essas classes, foi utilizado imagens de alta resolução 
do Google.

As áreas definidas por vegetação em regeneração, na classe “regeneração moderada”, corres-
pondem às florestas secundárias ou formações florestais que já tenham sofrido algum tipo de 
interferência mas ainda não regeneraram por completo, e nelas foi possível observar um aumen-
to de área regenerada ao final do projeto. Foram observados, respectivamente, para 2015, 2019 e 
2021, os seguintes valores: 171,26, 125,66 e 198,64 hectares. 

Para a classe “vegetação densa”, na qual são observadas as florestas, foram achados, respectiva-
mente, para 2015, 2019 e 2021, os seguintes valores: 227,67 , 201,52  e 223,16 hectares.

Conforme o apresentado no Gráfico I, pode-se observar queda no volume de áreas com solo 
exposto após o término do projeto. Já a regeneração moderada e a vegetação densa avançaram, 
juntas totalizando 421,81 hectares nas áreas apoiadas pelo projeto Quintais Amazônicos. Três pro-
priedades tiveram destaque com maiores ganhos em regeneração, com os respectivos ganhos: 
4,44, 3,12 e 2,06 hectares. Já as três propriedades com as maiores perdas de vegetação tiveram 
perdas de 3,92, 1,69 e 1,49 hectares.

Gráfico I — Comparação em hectares da vegetação entre os anos 2015, 2019 e 2021
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mento remoto e Sistemas de Informação Geográfica (SIG), imagens de satélites de alta resolução 
e séries temporais do Google Earth Pro, para auxílio no maior detalhamento das classes. Com as 
classificações finalizadas, foram calculadas as áreas por polígono e área total em hectares para 
cada classe e realizada as análises necessárias. 

(Continuação Box 6)
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Em conclusão, foram realizadas análises para 526 polígonos na área de atuação do projeto, 
correspondendo a uma área de 707,35 hectares. Esse valor é equivalente aos 700 hectares 
relatados como resultado obtido do projeto. A partir da dinâmica de evolução do uso da terra 
ao longo dos anos, observado no Gráfico I, é possível concluir que, apesar da pequena variação 
entre os valores de vegetação densa, houve manutenção e crescimento da vegetação no perío-
do de 2015 a 2021, com o aumento de 10,32% da regeneração e queda de 12,97% das áreas de 
solo exposto. 

Importante ressaltar que a área de atuação do projeto Quintais Amazônicos é de municípios 
com grandes pressões, alto desmatamento e uso intensivo do solo. Portanto, a recuperação 
vegetal é um tema importante e deve ser aplicado de forma intensiva, mas com atratividade so-
cioeconômico e ambiental, a fim de poder se consolidar a manutenção da floresta recuperada. 
Embora o projeto não tenha atuado em todo o município, foi realizada, entre os anos de 2015 
e 2020, uma análise do avanço médio do desmatamento, que ficou em 5,17%, o que equivale a 
uma área total desmatada de 97.340 hectares de acordo com os dados do PRODES.

Nesse cenário, a manutenção da vegetação em processo de recuperação realizada pelo projeto 
(421,8 hectares) ao longo dos anos do projeto e principalmente, após o término do mesmo, é o 
principal benefício e resultado positivo da atuação do projeto Quintais Amazônicos.

―

I As imagens Planet são obtidas pela constelação de satélites Dove que possuem o mesmo tipo 
de sensor, são adquiridas por mais de 130 satélites, com 04 bandas espectrais e resolução radio-
métrica de 12 bits, são ortorretificadas e possuem 3 metros de resolução espacial, o que permite 
obter imagens atuais de grandes áreas com alto padrão de qualidade e precisão planimétrica. 
São adquiridas nas bandas do visível: azul, verde e vermelho e, também, no infravermelho próxi-
mo (NIR), favorecendo o monitoramento ambiental e o mapeamento de uso e cobertura do solo.

(Continuação Box 6)

Aspectos positivos

• Todos os projetos avaliados atuaram na promoção de produtos, cadeias ou modos 
de uso de recursos naturais relevantes e significativos para o desenvolvimento de 
alternativas econômicas ao desmatamento.

• Vários projetos abordaram questões diretamente relacionadas ao aumento da 
sustentabilidade no uso dos recursos (por exemplo, elaboração de planos de 
manejo nos projetos Pesca Sustentável e APL Babaçu e orientações de boas 
práticas no Sentinelas da Floresta e Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu) 
ou desenvolveram práticas de restauração (projetos Sociobiodiversidade Pro-
dutiva no Xingu, Quintais Amazônicos e APL Babaçu). 
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Desafios

• Impactos significativos sobre os diferentes cenários de desmatamento dos 
projetos dependem da efetividade integrada das políticas públicas de preven-
ção e controle do desmatamento e não podem ser atribuídos ou esperados 
de projetos ou de eixos dessas políticas de forma isolada. Em um contexto de 
fragilização das políticas, especialmente da fiscalização, as dinâmicas locais e 
regionais de desmatamento não podem ser associadas aos impactos dos pro-
jetos de forma isolada.

4.11. Critérios de avaliação da OCDE e Salva-
guardas de Cancún

Com base nas análises detalhadas realizadas nas avaliações individuais, se apre-
senta as considerações agregadas sobre o atendimento aos critérios de avaliação de pro-
jetos estabelecidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), juntamente com os Critérios Transversais de Redução da Pobreza e Equidade de 
Gênero e as Salvaguardas de Cancún relacionadas a abordagens de REDD+, que orientam 
a implementação dos projetos do Fundo Amazônia.

Critérios de avaliação da OCDE

Evidências Avaliação

Critério Relevância

Os projetos avaliados foram muito relevantes no sentido de abranger regiões, pro-
dutos e cadeias, organizações e grupos de beneficiários/as que refletem a diversi-
dade e os potenciais de usos sustentáveis de recursos naturais na Amazônia.

Foram gerados resultados importantes para o entendimento da estruturação pro-
dutiva de cadeias emblemáticas do extrativismo vegetal (castanha-do-brasil, baba-
çu, óleos etc.) e animal (pirarucu), associados ao conceito de sociobiodiversidade, 
e da implantação de sistemas agroflorestais. Essas são atividades que integram o 
conjunto de atividades produtivas que mantêm as florestas em pé ou contribuem 
para a sua restauração e a recuperação de áreas degradadas. 

Algumas experiências se destacaram por atuarem ao longo de diferentes elos das 
cadeias de valor, associadas a arranjos de governança e execução robustos. Essas 
experiências contribuem para o desenho de abordagens mais efetivas de fortaleci-
mento da inserção das organizações comunitárias nas cadeias.

(continua)

Muito relevante

(continua)
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Evidências Avaliação

Critério Relevância

(continuação)

Os projetos abordaram contextos diversificados quanto à maturidade das organi-
zações comunitárias, dos arranjos de execução e do desenvolvimento de cadeias, 
de modo que os resultados e impactos, em termos de acesso a mercados e geração 
de renda, também variaram. No entanto, houve, em todos os projetos importan-
tes, processos de aprendizagem nesses temas, que contribuíram para os resultados 
alcançados, mas que também podem ser aproveitados para a concepção de novos 
projetos e chamadas e para o aprendizado do Fundo Amazônia e de iniciativas cor-
relatas como um todo.

Para além dos objetivos da Componente Produção Sustentável, parte dos projetos 
geraram resultados e impactos adicionais em temas como governança e proteção 
territorial e segurança alimentar.

Critério Eficácia

É possível constatar níveis diferenciados de eficácia dos projetos. Um número con-
siderável de objetivos e metas foi alcançado. Houve casos em que os indicadores 
foram alcançados ou mesmo largamente superados, mas que apresentaram proble-
mas de formulação e alimentação que limitam a sua interpretação como indicativos 
de eficácia. Da mesma forma, em alguns casos, indicadores não alcançados não ne-
cessariamente apontavam para o insucesso da ação, cuja efetividade pode ser con-
firmada por meio das entrevistas e da documentação dos projetos.

Em alguns projetos foram alcançados resultados relevantes de aumento de produ-
ção e faturamento, mas, especialmente nos casos em que foram trabalhadas cadeias 
mais incipientes e organizações com menor conexão aos mercados, as iniciativas de-
mandam a continuidade dos apoios e do desenvolvimento para o alcance de resulta-
dos mais expressivos.

Embora haja a percepção de geração de renda e alguns exemplos de dados quanti-
tativos, as informações de monitoramento e avaliação disponíveis ainda são frágeis 
para embasar conclusões mais assertivas sobre a eficácia dos projetos em termos de 
geração de renda para os/as beneficiários/as.

Os projetos foram eficazes na implementação de arranjos que envolveram um número 
relevante de organizações comunitárias e beneficiários/as. As diferenças entre os pro-
jetos da Chamada Pública e da demanda espontânea nesse tema são de ordem mais 
qualitativa do que quantitativa: os projetos da Chamada Pública tiveram estruturas 
de governança mais atuantes, por exemplo, com a realização de fóruns entre as orga-
nizações. A estratégia de capilarização dos recursos nesses projetos foi mais efetiva e 
houve esforços mais claros de integração entre as organizações. 

Moderadamente 
Eficaz

(continuação)
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Critério Eficiência

De forma geral, a documentação disponibilizada e os registros dos projetos fornecem 
poucos elementos para uma avaliação mais qualificada desse critério. Via de regra, 
os projetos executaram os seus planos de trabalho, ou seja, os recursos disponibiliza-
dos foram utilizados para realizar as atividades previstas.

Houve casos pontuais em que o tempo transcorrido entre a apresentação de or-
çamentos nas propostas e a implementação levou a valores defasados. Em alguns 
casos, houve dificuldades na aquisição dos equipamentos e situações em que ne-
cessidades de atendimento a normas sanitárias e de licenciamento levaram a atra-
sos de execução. 

Nos projetos com ações de caráter pioneiro, como na implantação dos SAFs, houve 
algumas perdas de insumos, o que muitas vezes faz parte de processos de experi-
mentação e aprendizados.

Poucos elementos 
para a avaliação

Critério Impacto

Com a diversidade de abordagens e contextos, não é possível chegar a uma avalia-
ção unificada deste critério. Análises mais específicas são realizadas no âmbito da 
avaliação individual dos projetos. 

A partir da Teoria da Mudança Geral proposta, foi possível sistematizar os grandes 
campos de impactos positivos e desafios dos projetos ao longo dos principais elos 
das cadeias de valor (produção, beneficiamento e comercialização) e do fortaleci-
mento organizacional, como impactos diretos, e na contribuição à geração de ren-
da e redução do desmatamento como impactos indiretos. Importantes impactos 
positivos adicionais foram verificados em termos de segurança alimentar e gestão 
territorial. A expectativa de geração de impactos no campo das políticas públicas 
de apoio à produção sustentável, presente em alguns dos projetos, contou apenas 
com algumas contribuições pontuais, ficando aquém da expectativa.   

Várias iniciativas deixaram aprendizados que podem apoiar a concepção de novos 
projetos, seja no Fundo Amazônia ou em iniciativas correlatas. Aprendizados im-
portantes, especialmente sobre o apoio a abordagens de cadeias de valor, foram 
incorporados nos desenhos de editais posteriores do Fundo Amazônia.

Efeitos variam entre 
médios e fortes

Critério Sustentabilidade

A avaliação do critério de sustentabilidade se mostrou desafiadora para todos os pro-
jetos, considerando o cenário de incidência da pandemia e o quadro de instabilidade 
político-econômica.

Conforme mencionado, os arranjos de governança e execução tiveram trajetórias di-
ferenciadas, havendo casos de manutenção, com destaque para os projetos Sociobio-
diversidade Produtiva no Xingu e APL Babaçu, de desintegração (projeto Pesca Sus-
tentável) e de mistos de continuidade e fragilização (projeto Quintais Amazônicos e 
Sentinelas da Floresta).

(Continua)

Sustentabilidade 
baixa a média

Evidências Avaliação

(continua)
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Critério Sustentabilidade

(Continuação)

É importante mencionar que a maioria das organizações executoras formatou pro-
postas de continuidade dos projetos aqui avaliados, em parte, no âmbito da segunda 
Chamada Pública no contexto da Componente Produção Sustentável. No entanto, so-
mente a Rioterra conseguiu chegar à implementação de uma proposta aprovada pelo 
Fundo Amazônia (projeto Plantar Amazônia). Em várias entrevistas, foram menciona-
das as expectativas de continuidade não viabilizadas em função da descontinuidade 
no processo de aprovação e contratação de novos projetos pelo Fundo Amazônia. Por 
outro lado, as organizações executoras dispunham ou buscaram outras fontes de apoio 
para a continuidade de ações estratégicas.

As organizações com arranjos de governança e inserção no mercado mais robusta, 
tais como nos projetos Sentinelas da Floresta, APL Babaçu e Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu, estiveram em melhores condições para enfrentar os impactos 
gerados pela pandemia do que organizações com estruturas e relacionamentos de 
mercado e apoio mais frágeis.

A sustentabilidade dos SAFs como mecanismos efetivos de restauração e geração de 
renda somente poderá ser avaliada em médio prazo, no entanto, a continuidade de 
beneficiários, no projeto Plantar Amazônia, oferece possibilidades de realização de um 
monitoramento continuado desses aspectos. 

Os trabalhos de elaboração de planos de manejo, além de contribuir para a sustentabi-
lidade ambiental nos projetos Pesca Sustentável e APL Babaçu, também alimentaram 
a construção de acordos comunitários, apoiando a permanência dos resultados de go-
vernança territorial.

Embora os projetos, com exceção do APL Babaçu e Sociobiodiversidade Produtiva 
no Xingu, não previssem iniciativas específicas no tema juventude e sucessão ge-
racional, esse assunto foi tematizado em várias entrevistas como de alta relevância 
para as comunidades e suas organizações. O envelhecimento da população rural é 
percebido como desafio de sustentabilidade para a continuidade das atividades eco-
nômicas tradicionais. O caso das Escolas Família Agrícola, que compõem o arranjo 
do APL Babaçu, mostra que iniciativas bem-sucedidas de atuação no tema educação 
para a juventude rural não necessariamente garantem uma ampla permanência dos/
as jovens no campo.

(continuação)
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Salvaguardas de Cancún

Salvaguardas de Cancún Atende Observação

Ações complementares 
ou consistentes com os 
objetivos dos programas 
florestais nacionais e 
outras convenções e 
acordos internacionais 
relevantes.

Sim

Os projetos da Componente Produção Sustentável se alinham 
com o Objetivo 7 da fase 2016 a 2020 do PPCDAm (“Promover o 
Manejo Florestal Sustentável”).

O PPCDAm abrange em seus eixos as demais políticas públicas 
federais relevantes para o enfrentamento do desmatamento. Ali-
nhamentos mais específicos, bem como o alinhamento com os 
respectivos planos estaduais de prevenção e controle de desma-
tamento, foram explorados nos relatórios individuais.

Resultados específicos são relevantes de acordo com os focos de 
cada projeto, com destaque para os Resultados 7.2 (“Fortaleci-
mento da Cadeia Produtiva da Sociobiodiversidade”) do PPCDAm 
e suas linhas de ação. 

A etapa de 2016 a 2020 do PPCDAm não prevê linhas de atuação 
especificas relacionadas a SAFs, mas menciona esse tema entre 
os resultados das fases anteriores36. No entanto, o tema se ali-
nha com outras normativas nacionais, tais como o Código Flores-
tal e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que 
preveem a implantação de sistemas agroflorestais como forma 
de recomposição de Reserva Legal no contexto da agricultura 
familiar (Lei nº 12.651/2012, art. 66, § 3º), destacando suas con-
tribuições para a segurança alimentar e outros benefícios sociais 
e econômicos.

Possíveis contribuições à redução das emissões por desmata-
mento e degradação florestal derivam das considerações sobre a 
conexão entre os projetos e a redução de desmatamento, explo-
radas no item 4.10 deste relatório.

Estruturas de governan-
ça florestais nacionais 
transparentes e efica-
zes, tendo em vista a 
soberania nacional e a 
legislação nacional.

Não se 
aplica

Não houve contribuições dos projetos a estruturas de governan-
ça em nível nacional.

36 MMA. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
Legal. Documento base: contexto e análises. 2016. p. 8.

(continua)
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Salvaguardas de Cancún Atende Observação

Respeito pelo conhe-
cimento e direitos dos 
povos indígenas e mem-
bros de comunidades 
locais, levando-se em 
consideração as obriga-
ções internacionais rele-
vantes, circunstâncias e 
leis nacionais e obser-
vando que a Assembleia 
Geral da ONU adotou a 
Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas.

Sim

Não houve projetos com públicos exclusivamente indígenas, mas 
os projetos Pesca Sustentável, Sentinelas da Floresta e Sociobio-
diversidade Produtiva no Xingu/Rede de Sementes envolveram 
comunidades indígenas em sua implementação. 

Em todos os casos, seguiu-se o rito dos processos previstos de con-
sulta a anuência das comunidades. No caso do projeto Sentinelas 
da Floresta, a valorização da origem indígena da produção, com 
certificado orgânico, tem acontecido sem a formalização das fa-
mílias produtoras como cooperadas e o encaminhamento dessa 
situação estava sendo tratado quando da realização da avaliação.  

No caso do projeto Pesca Sustentável a manutenção dos ritos foi 
variável ao longo do tempo entre as regiões de atuação do projeto. 
As causas devem ser analisadas em maior profundidade, mas pa-
rece estar relacionado à legitimidade das lideranças envolvidas, o 
que foge à gerência do projeto em seu prazo de execução.

Os projetos APL Babaçu e Sociobiodiversidade Produtiva no Xin-
gu/Terra do Meio se ancoraram em estruturas de governança já 
existentes antes da vigência dos projetos, focadas na participação 
qualificada e tomada de decisão coletiva das comunidades e di-
recionadas ao fortalecimento dos modos de vida e das atividades 
econômicas tradicionais. Há, portanto, forte alinhamento com 
acordos e compromissos nacionais e internacionais neste tema.

Participação plena e 
efetiva das partes inte-
ressadas, em particular 
povos indígenas e comu-
nidades locais, nas ações 
referidas nos parágrafos 
70 e 72 da Decisão 1/
CP 16\.

Em parte Os projetos APL Babaçu e Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu 
já dispunham de mecanismos de participação efetiva em suas es-
truturas de governança. No caso da iniciativa selo Origens Brasil, a 
criação de estruturas de governança que permitissem a interlocu-
ção qualificada das comunidades da Terra do Meio com as empre-
sas compradoras integrou as ações do projeto e essas estruturas 
permanecem em funcionamento após a sua finalização. A Rede de 
Sementes do Xingu se consolidou e se formalizou como associa-
ção, com uma robusta estrutura de governança participativa.

O projeto Quintais Amazônicos implementou capacitações e 
eventos de sensibilização direcionados aos temas de governança 
e gestão das organizações comunitárias em sua área de atuação, 
mas não operou instâncias de planejamento e gestão participati-
vas na implementação do projeto.

Os projetos Pesca Sustentável e APL Babaçu investiram em meca-
nismos de construção participativa de acordos comunitários e pro-
cessos de tomada de decisão sobre a gestão dos recursos naturais. 

Durante a vigência do projeto Sentinelas da Floresta, foi mantido 
um conselho gestor, que se tornou inativo com o encerramento 
do projeto. Novas parcerias firmadas após o encerramento do 
projeto passaram a questionar a legitimidade da relação comer-
cial entre a cooperativa e indígenas enquanto ato cooperativo. 
Medidas de encaminhamento da questão estão em andamento.

(continuação)
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Salvaguardas de Cancún Atende Observação

(Continuação) 

Todos os projetos desenvolveram ações de comunicação, com 
produção de materiais didáticos e de divulgação sobre os temas 
trabalhados. A conexão entre as propostas de monitoramento 
apresentadas e a evolução concomitante do quadro de monitora-
mento do Fundo Amazônia durante a implementação dos projetos 
foi detalhada nos relatórios individuais. As entrevistas e a docu-
mentação apontam para vários desafios nesse tema, envolvendo 
a definição e interpretação dos indicadores, o estabelecimento de 
linhas de base, metas e formatos de alimentação dos indicadores, 
interpretações divergentes dos indicadores padrão entre os proje-
tos etc. Mas as entrevistas também destacaram os processos de 
aprendizado, troca e evolução conjunta das equipes gestoras e da 
equipe técnica do Fundo Amazônia ao longo da implementação.

Ações consistentes 
com a conservação 
das florestas naturais e 
diversidade biológica, 
garantindo que as ações 
referidas no parágrafo 
70 Decisão 1/CP 1611 
não sejam utilizadas 
para a conversão de 
florestas naturais, mas 
sim para incentivar a 
proteção e conservação 
das florestas naturais e 
seus serviços ecossistê-
micos e para melhorar 
outros benefícios sociais 
e ambientais.

Sim

Todos os projetos estiveram direcionados a promover a sustenta-
bilidade do uso de recursos naturais, estando direcionados ou à 
manutenção das florestas em pé ou à sua restauração com fins 
econômicos por meio de SAFs. De acordo com as normatizações 
do Código Florestal, a recuperação de passivos ambientais por de-
tentores de imóveis da agricultura familiar prevê composições de 
espécies florestais e agrícolas nativas e exóticas. No entanto, não 
houve um monitoramento consistente da manutenção e evolução 
dos SAFs implantados, de modo que é possível que tenha havido 
casos de abandono ou reversão dos usos dessas áreas.

Nenhuma das ações dos projetos envolveu a conversão de flo-
restas naturais.

Não houve ações diretas de ampliação ou consolidação de 
áreas protegidas, mas incidência dos projetos em áreas pro-
tegidas (unidades de conservação de uso sustentável e terras 
indígenas) já existentes.

Ações para tratar os 
riscos de reversões em 
resultados de REDD+.

Não se 
aplica

Não aplicável. Possivelmente poderia ser abordado futuramente, 
com uma maior difusão e consolidação dos SAFs em escala.

Ações para reduzir o 
deslocamento de emis-
sões de carbono para 
outras áreas.

Não se 
aplica Não aplicável.

(continuação)



Resultados Agregados

79
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

4.12. Análise dos Critérios Transversais

Critério Redução da Pobreza Atende

Conforme discutido no item 4.8 deste relatório, para o Fundo Amazônia, o meca-
nismo central de geração de renda dos projetos avaliados era o aumento de receita 
a partir da comercialização de produtos in natura e beneficiados. A esse critério es-
tão associados os indicadores padrão da metodologia de monitoramento da Com-
ponente Produção Sustentável. Todos os projetos reportaram esses incrementos 
em diferentes dimensões, novamente enfatizando as diferenças relacionadas aos 
graus de maturidade das cadeias de valor e dos arranjos de comercialização en-
volvidas. Portanto, de forma geral, é plausível entender que as ações dos projetos 
resultaram em geração de renda para as pessoas e comunidades envolvidas.

No entanto, conforme exposto também no item 4.8, esses indicadores apresen-
tam várias limitações para conclusões mais assertivas e específicas em relação à 
geração de renda e, portanto, as contribuições à redução da pobreza, por meio das 
ações dos projetos.

As análises permitem concluir que, para além da renda monetária, houve contri-
buições qualitativas para fortalecer a atratividade econômica das atividades al-
ternativas ao desmatamento. Essas atividades envolvem a valorização dos modos 
de produção das comunidades, a demonstração do interesse dos mercados e de 
empresas compradoras pelos produtos e o fortalecimento de estruturas de go-
vernança e das capacidades de interlocução e negociação das comunidades, espe-
cialmente nos projetos Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu e APL Babaçu. Mas 
o caso do projeto Sentinelas da Floresta demonstra que os efeitos positivos dos 
resultados econômicos podem coexistir com situações complexas de desigualdade 
na participação e tomada de decisão nas organizações comunitárias.

Entende-se, portanto, que a redução da pobreza não pode ser analisada apenas 
do ponto de vista da renda, embora esse seja o foco principal expresso no Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia. Foram percebidos impactos não previstos, como des-
crito no item 4.9 deste relatório, com efeitos sobre a redução da pobreza, como a 
segurança alimentar e territorial. Adicionalmente, há elementos fundamentais da 
discussão sobre a composição de renda monetária e não monetária, bem como da 
importância relativa da renda monetária para as distintas realidades e demandas 
das comunidades, que não são explorados em profundidade pela avaliação.

Contribuições específicas à Componente Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico foram alocadas apenas no projeto Quintais Amazônicos e são discutidas na 
avalição individual.

Em parte

Critério Equidade de Gênero Atende

Os projetos não previram uma integração sistêmica de questões de gênero em suas 
abordagens originais. Os únicos indicadores coletados com esse enfoque foram os 
indicadores padrão da Componente Produção Sustentável (indivíduos diretamente 
beneficiados pelas atividades apoiadas – mulheres).

No entanto, em todos os projetos, foi possível identificar abordagens de gênero 
nas estratégias institucionais das organizações.

(Continua)

Em parte

(continua)
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Critério Equidade de Gênero

(Continuação)

Entre os projetos, cabe destaque ao projeto Sociobiodiversidade Produtiva no 
Xingu/Rede de Sementes, que na implementação ajustou atividades para, de fato, 
fortalecer a participação das mulheres, porque percebeu-se que as mulheres sus-
tentam a coleta nas terras indígenas. Embora a atividade de coleta seja familiar, 
a tomada de decisão e liderança tem sido das mulheres, que tiveram seu papel 
reconhecido na organização comunitária e ampliaram seu protagonismo através 
das ações dos projetos.

No projeto APL Babaçu, o protagonismo das mulheres na atividade de coleta e que-
bra de babaçu é uma das forças propulsionadoras do movimento social e político 
que deu origem ao arranjo organizacional. No entanto, uma parte relevante das 
ações do projeto estiveram direcionadas à implantação de SAFs como fonte de re-
ceitas complementares ao extrativismo, atividades em que o envolvimento direto 
das mulheres não foi predominante.

No projeto Sentinelas da Floresta, o protagonismo feminino aconteceu na etapa de 
beneficiamento da castanha. No entanto, após o encerramento, o subprojeto vol-
tado para a produção de massas e paçoca foi suspenso, devido a fragilidades admi-
nistrativas da nova diretoria da AMCA e à interrupção da parceria com a Coopavam. 
Nesse projeto, a melhoria de preços e organização da produção motivou maior en-
volvimento das mulheres na coleta de castanha. Não foi possível verificar em que 
medida há sobrecarga das mulheres a partir desse maior envolvimento e quais as 
perspectivas em relação ao acesso e repartição dos benefícios gerados.

Maiores detalhes sobre a incorporação de aspectos de gênero nos projetos cons-
tam dos relatórios individuais.

(continuação)
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5. Conclusões e 
Lições Aprendidas

• Os investimentos do Fundo Amazônia na etapa inicial da Componente Pro-
dução Sustentável abarcam uma diversidade de organizações, cadeias, 
grupos sociais, regiões e dinâmicas de conservação e desmatamento. 
Consideramos essa estratégia adequada e positiva, na medida em que inte-
rage com o contexto de diversidade presente na Amazônia nesses temas. É 
uma abordagem que demanda levar em conta várias camadas de complexi-
dade, mas entendemos que o Fundo Amazônia, e qualquer outra iniciativa 
com perspectiva de escala e abrangência semelhante, precisa incorporar es-
ses elementos de diversidade. 

• A composição de projetos com abordagens tanto de extrativismo quanto de 
implantação de SAFs não esgota todo o espectro de atividades previstas no 
âmbito da Componente Produção Sustentável37. Essa composição derivou da 
lógica de seleção dos projetos para a avaliação, que se pautou pela sequência 
cronológica de seu encerramento. Mas consideramos que a seleção retrata 
uma parte relevante da abrangência da componente.

• Organizações representativas de populações e territórios vulneráveis e de 
pequeno porte, que sozinhas não teriam tido condições de cumprir com os 
requisitos das propostas ao Fundo Amazônia, participaram de todos os ar-
ranjos de execução, seja nas da Chamada Pública ou nas das propostas de 
demanda espontânea. Dessa forma, os projetos contribuíram aos resultados 
de ampliação da capilaridade do Fundo Amazônia. As organizações exe-
cutoras enfatizaram que os projetos foram as iniciativas de maior enverga-

37 Um exemplo de temática não abrangida é o manejo florestal comunitário madeireiro, mas há uma 
avaliação de projeto individual no Relatório de Avaliação de Efetividade do Projeto Disseminação e Aprimora-
mento das Técnicas de Manejo Florestal Sustentável do Instituto Floresta Tropical – IFT, disponível em: http://
www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/5.
avaliacoes-externas/individuais/IFT-Relatorio-Efetividade.pdf

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/5.avaliacoes-externas/individuais/IFT-Relatorio-Efetividade.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/5.avaliacoes-externas/individuais/IFT-Relatorio-Efetividade.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/5.avaliacoes-externas/individuais/IFT-Relatorio-Efetividade.pdf
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dura captada por cada uma ao início dos projetos, demonstrando essa capi-
laridade com a operação em uma escala compatível com os procedimentos 
do Fundo Amazônia.

• Todos os projetos alcançaram ou superaram as metas de indivíduos direta-
mente envolvidos na execução das atividades, mas as formas de envolvimento 
dos beneficiários/as variaram. Nesse aspecto, os arranjos de governança 
mais robustos dos projetos aprovados na Chamada Pública propicia-
ram níveis de participação mais efetivos e maiores conexões com aspectos 
da gestão social e da governança dos territórios de atuação dos projetos.

• Tanto os projetos de demanda espontânea quanto os da Chamada Pública fo-
ram iniciativas que geraram resultados e impactos, mas também se caracte-
rizaram por fortes elementos de aprendizagem. Isso vale inclusive para os 
projetos ancorados em experiências e arranjos pré-existentes robustos, com 
longas trajetórias de implementação. Dessa forma, a avaliação detectou, em 
cada projeto, uma composição de experiências bem-sucedidas e outras que 
enfrentaram desafios. Consideramos que isso é característico de iniciativas 
de aprendizado e é pertinente o uso de recursos não-reembolsáveis para 
apoiar ações inovadoras e diferenciadas, nas quais não necessariamente há 
uma garantia de sucesso já estabelecida. Esse caráter está presente nos pro-
jetos, até mesmo naqueles que já traziam uma trajetória prévia, mas que 
aproveitaram as oportunidades oferecidas pelo Fundo Amazônia para am-
pliar e consolidar experiências ou investir em inovações.

• Nesta análise, observamos que a própria estrutura lógica da componente 
contempla apenas parcialmente essa abrangência, na medida em que o 
efeito indireto é definido como “Atividades econômicas que mantém a flores-
ta em pé têm atratividade econômica na Amazônia Legal”, sendo que parte 
dos projetos estavam direcionados à implantação de SAFs, cuja contribuição 
foca a restauração florestal e recuperação de áreas degradadas. No entanto, 
um dos efeitos diretos da componente é “Áreas desmatadas e recuperadas e 
utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológicas”, que captura os 
resultados espaciais dos SAFs e se conecta diretamente ao objetivo geral de 
uso sustentável do Fundo Amazônia.

• A avaliação capturou tanto elementos qualitativos quanto informações disponi-
bilizadas nos planos de monitoramento acordados com cada projeto. Explora-
mos as interfaces entre essas duas abordagens, o que permitiu compreender os 
processos de aprendizagem, mas também os desafios, alguns deles superados 



Conclusões e Lições Aprendidas

83
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

e outros que seguiram presentes na implementação dos projetos. É importante 
destacar que a avaliação contemplou projetos da fase inicial de implementação 
da componente (com casos de longos períodos de negociação entre a apresen-
tação da proposta inicial e o início efetivo da implementação) e a primeira Cha-
mada Pública formatada nesse contexto, em 2012.

• Salientamos que várias lições aprendidas dessa etapa foram incorpora-
das às chamadas públicas correlatas posteriores (especialmente a Cha-
mada Pública de Consolidação e Fortalecimento de Cadeias de Valor Sus-
tentáveis e Inclusivas, de 2017, e a Chamada Pública de Projetos Voltados ao 
Apoio aos Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, de 
2014), como também em orientações para o monitoramento dos projetos38.

 
• Considerando o aspecto da geração de renda como um elemento central para o 

alcance dos efeitos de aumento da atratividade econômica das atividades apoia-
das, foi reconhecida a necessidade de desenvolver conceituações e métodos de 
aferição mais específicos para verificar os impactos efetivos dos apoios na 
renda dos/as beneficiários/as. A avaliação também mostrou que a atrativida-
de das atividades produtivas sustentáveis para as comunidades e famílias está 
associada a questões econômicas e à renda monetária, mas que outros fatores, 
relacionados à melhoria da qualidade de vida, à segurança alimentar e territo-
rial e a aspectos culturais, também têm grande relevância.

    
• Esse aprimoramento também é relevante para o tema do fortalecimento 

do papel das organizações comunitárias para a ampliação de oportuni-
dades de agregação de valor nas cadeias trabalhadas. Verificamos avan-
ços nesse tema, especialmente nas orientações para a aferição do indicador 
padrão de desenvolvimento organizacional, que, no entanto, ainda não foi 
aplicado com essas especificações nos projetos avaliados. De forma geral, os 
resultados dos projetos, em termos de fortalecimento da gestão e gover-
nança das organizações comunitárias, foram incipientes, mesmo nos 
arranjos da Chamada Pública. Mas vale salientar que as diferenças de ma-
turidade organizacional entre as organizações envolvidas no projeto foram 
pouco consideradas nas estratégias.

• Verificamos que as conexões entre os aspectos de acesso a mercado, comer-
cialização e entendimento das especificidades e diferentes maturidades 

38 GIZ. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Guia de monitoramento de efetividade 
de Projetos de Produção Sustentável apoiados pelo Fundo Amazônia. Rio de Janeiro: GIZ, 2020
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das cadeias são temas que necessitam evoluir nas abordagens dos projetos. 
Entendemos que esses aspectos foram abordados de forma ainda genérica 
e pouco operacionalizável na Chamada Pública, que propunha a promoção 
do “adensamento da cadeia produtiva sustentável”, sem maiores orientações 
sobre os objetivos e atividades que levariam a esse resultado. Houve varia-
ções consideráveis na interpretação dessa perspectiva entre os projetos. Foi 
reportado, nas entrevistas, que houve vários processos de discussão sobre 
essas abordagens entre as equipes dos projetos e a equipe do Fundo Amazô-
nia, mas há poucas documentações disponíveis que permitam acompanhar 
e compreender a evolução desses entendimentos. Uma documentação e sis-
tematização mais efetiva desses processos pode ampliar as possibilidades 
aprendizagem de projetos subsequentes ou futuros.

• Considerando os horizontes de médio a longo prazo demandados para a 
geração de resultados e a promoção de mudanças estruturantes em direção 
ao estabelecimento de modelos econômicos pautados pela manutenção e recu-
peração das florestas, os períodos de implementação de três a quatro anos dos 
projetos do Fundo Amazônia abarcaram majoritariamente etapas de desenho, 
investimento e desenvolvimento. Em várias frentes, os resultados mais efeti-
vos, especialmente de comercialização e acesso a mercados, se concretizam 
apenas em períodos mais alongados. Em parte, isso repercutiu nas estraté-
gias e estruturas do Fundo Amazônia pelas oportunidades de apresentação 
de propostas de fase subsequentes aos projetos aqui avaliados. No entanto, a 
implementação da maior parte dessas propostas se confrontou com a impos-
sibilidade de iniciar a execução de novos projetos após 2019.

• Essa perspectiva de uma etapa inicial de investimento e desenvolvimento, que 
permite formatar estruturas produtivas enquanto resultados mais expressivos 
de comercialização e acesso a mercados demandam períodos de apoio mais 
longos, vale particularmente para as iniciativas de implantação de SAFs, mas 
também para as demais iniciativas que trabalharam com abordagens inova-
doras e experimentais. Essas etapas iniciais geram resultados de caráter 
preparatório e de aprendizagem, e o alcance de impactos e metas finalísticas 
mais expressivas muitas vezes demandam horizontes de apoio mais alongados.

• O foco da Chamada Pública na conjunção entre estruturação produtiva, de-
senvolvimento organizacional e promoção do acesso a mercados (mais con-
solidado na segunda Chamada Pública) foi acertado, mesmo que, na primei-
ra edição, tenha havido apenas alguns destaques de ampliação efetiva da 
participação das organizações e comunidades na geração de valor nas 
cadeias prioritárias. De forma geral, a perspectiva de fomentar um ambien-
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te de desenvolvimento de negócios ainda é incipiente nos projetos. A própria 
mensuração de receita como indicador de efetividade espelha essa percepção, 
uma vez que fatores fundamentais para a estruturação de negócios, tais como 
a gestão de custos, não são evidenciados. A lógica do desembolso de recursos, 
característica de projetos, ainda prevalece sobre uma visão a geração de re-
cursos por meio dos apoios.

• As ações de assistência técnica desempenharam um papel central nos 
apoios providenciados pelos projetos na esfera de produção e beneficiamen-
to, no desenvolvimento de produtos e na assessoria à gestão e governança 
dos arranjos produtivos e de comercialização. Essas assistências foram pro-
videnciadas pelas equipes técnicas dos projetos, em geral, qualificadas e va-
lorizadas pelos/as beneficiários/as e essenciais em contextos multiculturais 
em que as equipes desempenham um importante papel de mediação. No 
entanto, a atuação dos/as técnicos/as estava vinculada à vigência dos pro-
jetos, sendo, portanto, de caráter temporário. As organizações executoras 
geralmente direcionam uma parte relevante dos seus esforços à garantia de 
continuidade dessa atuação por meio de novos apoios. Mesmo assim, ocor-
rem casos de descontinuidade e quebras com a finalização dos projetos. Esse 
é um desafio estruturante da disponibilização de serviços para o setor, se-
jam serviços de caráter público ou privado. No Fundo Amazônia, esse tema 
foi abordado somente por meio dos mecanismos de projetos, de modo que o 
desenvolvimento de modelos que reduzam a dependência dos projetos para 
essa frente segue sendo um desafio.

• Em relação às perspectivas dos projetos após a sua finalização, é neces-
sário destacar que realização da avaliação se deu em um momento crítico de 
incidência da pandemia de covid-19, concomitante a um quadro mais abran-
gente de fragilização de políticas públicas e de crise econômica, com rebati-
mentos inclusive na realização da própria avaliação. Verificamos os impactos 
desses cenários na avaliação, mas também com incidência diversificada. Al-
gumas organizações foram fortemente atingidas, com iniciativas que chega-
ram a se desfazer, enquanto outras trazem relatos de adaptação e resiliência. 
Algumas organizações executoras acessaram novos mecanismos de apoio, 
incluindo novos formatos de inserção nos mercados nos momentos de crise. 
A continuidade das ações do Fundo Amazônia seguiria agregando às inicia-
tivas que fazem diferença no contexto da promoção das cadeias que mantêm 
e restauram a floresta, mas a contribuição e o legado dos resultados gerados 
não se perderam no período transcorrido após o encerramento dos projetos.
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6. Recomendações

Recomendações
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Estabelecer orientações mais específicas de conceitos para o desenvolvimen-
to de cadeias em chamadas ou roteiro metodológicos para a apresentação de 
propostas. 

•

Prever diagnósticos organizacionais mais precisos para orientar o desenho de 
propostas de acordo com a natureza e o desenvolvimento de cada organiza-
ção e arranjo.

• •

Enfatizar a previsão de ações e recursos para a estruturação e a governança 
de arranjos organizacionais. • •

Incorporar a previsão de metas de governança e proteção territorial para pro-
postas com atuação em áreas protegidas. •

Prever a possibilidade de estruturar a implementação dos projetos em eta-
pas, com objetivos e metas específicos para etapas de desenho e investimen-
tos iniciais.

•

Estruturar orientações para metas de fortalecimento organizacional de acor-
do com estágios de maturidade das organizações comunitárias e das cadeias 
prioritárias, com objetivos claros de habilitação das organizações como agen-
tes econômicos ou de negócios.

• •

Incentivar e prever ações que promovam o acesso efetivo a mercados institu-
cionais em nível local e regional. • •

Desenvolver mecanismos de estímulo ao estabelecimento de serviços de as-
sistência técnica que possam ser oferecidos de forma contínua às organiza-
ções e aos públicos que integram as cadeias produtivas sustentáveis.

• •

Incorporar a recuperação de áreas florestais com uso econômico nos efeitos 
indiretos da Componente Produção Sustentável. •

Realizar monitoramento da restauração efetiva das áreas de SAFs. •

Ajustar o indicador padrão “área recuperada utilizada para fins econômicos” 
para “área em recuperação”. •

(continua)
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Retomar realização de eventos de intercâmbio entre os projetos, bem como a 
sistematização de experiências e aprendizados. • •

Estabelecer rotinas de registro das discussões e ajustes nas propostas e na 
interpretação e alimentação dos indicadores. • •

Desenvolver estudos para aprofundar e aprimorar a aferição da geração de 
renda pelos projetos (incluindo a possibilidade de lançamento de editais da 
Componente Ciências e Inovação). Considerar possibilidades de incorporar 
um entendimento ampliado dos elementos monetários e não-monetários de 
renda, associados aos benefícios adicionais dos projetos em termos de segu-
rança alimentar, fortalecimento social e proteção territorial.

•

Prever a incorporação de estratégias específicas de gênero e juventude no 
desenho e na implementação dos projetos, com desenvolvimento de indica-
dores que capturem processos de mudança efetivos.

•

Prever avaliações temáticas por cadeia para cadeias emblemáticas para o uso 
sustentável de recursos na Amazônia. • 

Avaliar as possibilidades de apoio a projetos que combinem o uso de recursos 
não-reembolsáveis e reembolsáveis (“financiamentos híbridos”) para organi-
zações comunitárias com maior maturidade e inserção nos mercados.

•

Incentivar a articulação e o apoio a iniciativas com políticas públicas federais 
e/ou estaduais de bioeconomia, considerando as especificidades das agendas 
da sociobiodiversidade e da restauração florestal.

• •

Desenvolver mecanismos alternativos de apoio à agenda da produção sus-
tentável, visando contornar a descontinuidade do apoio do Fundo Amazônia 
a novos projetos.

•

(continuação)
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1. APL Babaçu

Anexo 1: Avaliações Individuais dos Projetos

Organização responsável pela gestão do projeto 
Associação em Áreas de Assentamento  
no Estado do Maranhão (Assema)

Tipo de acesso
Primeira Chamada Pública de Atividades  
Produtivas Sustentáveis, realizada em 2012.

Período do projeto
3° trimestre de 2016 ao 3° trimestre de 2020

Valor de apoio do Fundo Amazônia
R$ 4.897.085,37

Beneficiários/as
Populações de assentamentos, comunidades 
quilombolas, tradicionais e agricultores familiares

Local
Estado do Maranhão, nos municípios de Lago do 
Junco, Lago da Pedra e Bacabal

Categorias fundiárias
Assentamento

Eixos
Produção sustentável

1. Ficha de Apresentação do Projeto
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2. Resumo do Projeto

O projeto APL Babaçu apoiou a conservação e o manejo sustentável 
de babaçuais e a recuperação de áreas degradadas por meio de sistemas 
agroflorestais (SAFs) em três municípios integrantes do bioma Amazônia, 
no estado do Maranhão. Além do manejo e da implementação de SAFs, com 
geração de renda a partir deles, o projeto também elaborou um Plano de 
Manejo Florestal Sustentável e Comunitário para os babaçuais, incluindo 
a prestação de assistência técnica e extensão rural ou agroflorestal para as 
famílias nele abrangidas, capacitou jovens das Escolas Família Agrícola e 
fortaleceu organizações comunitárias.

3. Lógica de Intervenção do Projeto 

De acordo com os procedimentos do Fundo Amazônia vigentes no pe-
ríodo de implementação do projeto APL Babaçu, foi acordado um quadro 
lógico para o projeto, alinhado com a estrutura do Quadro Lógico do Fundo 
Amazônia (Figura 1).

No Plano de Monitoramento acordado entre as equipes do Fundo Ama-
zônia e do projeto, os efeitos diretos foram interpretados como objetivos 
específicos. Foram definidos indicadores para esstes objetivos e para os pro-
dutos associados.

CRÉDITO
: Assem

a



ANEXO I:  
1 — APL Babaçu

91
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

Figura 1: Quadro Lógico do projeto APL Babaçu 
acordado junto ao Fundo Amazônia39

A proposta do projeto APL Babaçu, inicialmente apresentada pela organização 
executora – Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema) –, 
trabalhou com uma estrutura própria, com a seguinte definição de objetivos40:

39 Há um equívoco na descrição do produto associado ao primeiro efeito direto, que descreve um produto do pro-
jeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu. O produto correto é “Elaboração de planos de manejo de babaçuais”.

40 ASSEMA. Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão. APL Babaçu, Roteiro para 
Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 26 et seq.

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica  

na região do Médio Mearim, no Estado do Maranhão

Atividades econômicas 
de uso sustentável 

da floresta e da 
biodiversidade 

desenvolvidas na região 
do Médio Mearim

PR
O

D
U

TO
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SE

RV
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EF
EI

TO
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D
IR

ET
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EF
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TO
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ET

O
S

Cadeias dos produtos 
agroflorestais e 

da biodiversidade 
com valor agregado 

ampliado na região do 
Médio Mearim

Assessoria em 
marketing e gestão da 
qualidade da produção

Capacidades gerencial e 
técnica ampliadas para 
o desenvolvimento de 

boas práticas de manejo 
de produtos florestais 

não madeireiros, 
implantação de SAF's, 

cooperativismo e gestão 
de associações na região 

do Médio Mearim

Realização de 
atividades de ATER

Modernização de três 
unidades pedagógicas 
agroecológicas (Escola 
Família Agrícola - EFA)

Formação de jovens 
em manejo florestal, 
sistemas integrados 

de produção e gestão 
de propriedades e 
Empreendimentos 

comunitários

Áreas desmatadas 
e degradadas 

recuperadas e utilizadas 
para fins econômicos 

e de conservação 
ecológica na região do 

Médio Mearim

Implementação de 
sistemas agroflorestais 

- SAF's

Apoiar a produção de 
sementes florestais, 
castanha-do-brasil, 
borracha, copaíba, 

babaçu e pequi

Ampliação da 
produção de sabonetes 

"Babaçu Livre" e de 
óleo de babaçu

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES
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Objetivo Geral (efeitos indiretos) 

Contribuir para a conservação e manejo sustentável do ambiente florestal dos 
babaçuais na Pré-Amazônia maranhense, por meio de sistemas produtivos de baixo 
impacto, vinculados a empreendimentos econômicos articulados no Arranjo Produtivo 
Local do Médio Mearim.

Objetivos específicos (efeitos diretos esperados)

• Proteger e elaborar o plano de manejo florestal sustentável e comunitário 
em 13.000 hectares de babaçuais, bem como confirmar a certificação orgâ-
nica, atualmente sob condicionante, em no mínimo 70% da área com o selo 
de produção orgânica. 

• Implantar 280 hectares de unidades de referência e irradiação em siste-
mas integrados de produção agroextrativista nos babaçuais, com diferentes 
técnicas de adensamento e intensificação da produção (quintais agroflores-
tais; integração babaçu e pastagens; sistemas agroflorestais biodiversos e 
sucessionais; enriquecimento de babaçuais com espécies florestais nativas e 
recuperação florestal de Áreas de Preservação Permanente.

• Aumentar a capacidade operacional com eficiência produtiva de duas unidades 
de processamento de babaçu da marca Babaçu Livre (fábrica de óleo e fábrica de 
sabonetes), por meio da redução da capacidade ociosa e atualização e implemen-
tação de planos de negócios, de modo a ofertar ao mercado produtos e insumos 
de alta qualidade e com valores sociocultural e ambiental incorporados.

• Garantir e controlar a qualidade dos produtos e processos produtivos por 
meio de um plano de gestão da qualidade. 

• Triplicar o volume de produtos agroextrativistas comercializados por 400 fa-
mílias de três municípios de forma organizada via mercados institucional, 
diferenciado e local.

• Ampliar e qualificar a incorporação e comunicação dos valores socioculturais 
e ambientais aos produtos agroextrativistas, por meio da estruturação de uma 
área de desenvolvimento de produtos e marketing da marca Babaçu Livre.

• Desenvolver competências em manejo florestal e gestão de empreendimen-
tos entre 60 jovens agroextrativistas.
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• Implantar um plano de monitoramento e avaliação do projeto, com vistas à 
sistematização das lições aprendidas e geração de informações para subsidiar 
o aprimoramento das políticas públicas voltadas ao agroextrativismo e à agri-
cultura familiar.

Para a implementação, a Assema organizou um conjunto de subprojetos por or-
ganização participante do projeto. Cada subprojeto contava, por sua vez, com produtos 
mais específicos. Na relatoria do projeto, os subprojetos foram denominados compo-
nentes, sendo ainda especificadas as atividades para cada um dos produtos (Quadro 1):

Componente 1 — Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Lago do Junco  
– AMTR / Subprojeto – SAF Mulher e Sabonetes Babaçu Livre.

Produto 1.1: Ampliação da Produção de sabonete/Reforma  
e manutenção da fábrica de sabonetes “Babaçu Livre”

Produto 1.2: 40 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados

Componente 2 — Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco e  
Lago dos Rodrigues – COPPALJ / Subprojeto – Produção diversificada e processamento de babaçu.

Produto 2.1: Ampliação da produção de óleo de babaçu

Produto 2.2: 20 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados

Componente 3 — Associação Vencer Juntos com Economia Solidária – AVESOL /  
Subprojeto – Manejo florestal e processamento de babaçu quilombola – Bacabal-MA.

Produto 3.1: 44 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados

Componente 4 — Escola Família Agrícola Antônio Fontineli – EFAAF /  
Subprojeto – “Integração e diversificação para os agroextrativistas do futuro”.

Produto 4.1: Modernização de 1 nidade Pedagógica Agroecológica  
(Escola Família Agrícola/Ensino Fundamental)

Produto 4.2: 25 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados

Componente 5 — Associação do Centro Familiar de Formação por Alternância de Ensino Médio  
e Profissionalizante – ACEMEP / Subprojeto – “Manejo integrado de babaçuais & SAFs  
– aprender fazendo”

Produto 5.1: 60 Hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs)

Quadro 1: Componentes e produtos previstos na 
proposta do projeto APL Babaçu

(continua)
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Produto 5.2: Modernização de 1 Unidade Pedagógicas Agroecológicas  
(Escolas Família Agrícola/Ensino Médio/Lago do Junco)

Componente 6 — Associação da Escola Família Agrícola de Lago da Pedra Agostinho Romão da Silva 
– AEFALPARS / Subprojeto – Integração do manejo sustentável de babaçuais, SAFs e produção animal 
na Escola Família Agrícola

Produto 6.1: 10 hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs)

Produto 6.2: Modernização de 1 Unidades Pedagógica Agroecológica  
(Escola Família Agrícola/Ensino Fundamental/Lago da Pedra)

Componente 7 — Ações Transversais de serviços aos subprojetos – Assema

Produto 7.1: 01 Banco de Dados referente a produção e beneficiamento do sabonete de babaçu/ 
Sistema de informação para desenvolver e monitorar a gestão dos empreendimentos

Produto 7.2: Plano de Comunicação voltado para estruturação da área de comunicação da Assema

Produto 7.3: Plano de Marketing e Mercado,  
voltado para os produtos do Babaçu Livre dos empreendimentos

Produto 7.4: Planos de gestão da qualidade dos produtos fabris  
e 2 manuais de boas práticas de produção fabril (sabonete e óleo)

Produto 7.5: Plano de Manejo Florestal Sustentável e Comunitário  
(10 mil hectares no Lago do Junco e 3 mil hectares em Bacabal)

Produto 7.6: Mapa para 10 mil hectares no Lago do junco/mapa para  
3 mil hectares em Bacabal/ Geoprocessamento para a produção  
de mapas georreferenciados da área de implantação do Plano de Manejo Florestal

Produto 7.7: Relatório contendo os resultados da pesquisa sobre os novos produtos/  
Teste dos novos produtos/ Pesquisa sobre elaboração de novos produtos a partir do babaçu

Componente 8 — Ações Transversais de ATER aos subprojetos – Assema

Produto 8.1: 262 hectares com SAFs biodiversos integrados aos babaçuais implantados, maneja-
dos/ 5 unidades de referência e irradiação em sistemas integrados de produção agroextrativista 
nos babaçuais modernizadas

Produto 8.2: Plano de Gestão da Qualidade (produtos e processos) coordenados e monitorados 
junto aos subprojetos aglutinados

Produto 8.3: Acompanhamento técnico a implantação e ao desenvolvimento de 40 hectares de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados previsto no componente 1 (AMTR)

Produto 8.4: Acompanhamento técnico a implantação e ao desenvolvimento de 20 hectares de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados previsto no componente 2 (COPPALJ)

(continuação)

(continua)
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Produto 8.5: Acompanhamento técnico a implantação e ao desenvolvimento de 44 hectares de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados previsto na Componente 3 (AVESOL)

Produto 8.6: Acompanhamento técnico a implantação e ao desenvolvimento de 25 hectares de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados previsto no componente 4 (EFAAF)

Produto 8.7: Acompanhamento técnico a implantação e ao desenvolvimento de 60 hectares de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Integrados previsto no componente 5 (ACEMEP)

8.8: Acompanhamento técnico a implantação e ao desenvolvimento de 8 hectares de Sistemas Agroflo-
restais (SAFs) e Sistemas Integrados previsto no componente 6 (AEFALPARS)

Componente 9 — Ações Transversais de Gestão aos subprojetos - Assema

Produto 9.1: Gestão Administrativa de todos os subprojetos

Produto 9.2: Relatório de auditoria institucional

Produto 9.4: Veículos (picape 4x4 e motocicletas) e EPIs de apoio ao projeto

Produto 9.5: Combustíveis de apoio as atividades do projeto

Produto 9.6: Documentação de veículos regularizada

Produto 9.7: Manutenção de veículos regularizada

Produto 9.8: Equipamentos de informática de apoio a gestão do projeto

Produto 9.10: Móveis de escritório para apoio a gestão do projeto

(continuação)

Fonte: ASSEMA. Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão. APL Babaçu, Roteiro para Elab-
oração do Projeto Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 26 et seq.

4. Metodologia Específica 
da Avaliação Individual

Foram seguidos os passos metodológicos gerais definidos para a avalia-
ção do projeto APL Babaçu, com as etapas das entrevistas exploratórias, da 
missão focada nas entrevistas com participantes do projeto e de uma devolu-
tiva à coordenação técnica do projeto (Lista de entrevistados/as no Anexo 3). 

Vale salientar que a avaliação se beneficiou do trabalho de articulação 
e mobilização realizado pela coordenação do projeto, contando com o maior 
número e diversidade de entrevistas entre dirigentes e técnicos/as da Asse-
ma e das organizações aglutinadas e de beneficiários/as.



ANEXO I:  
1 — APL Babaçu

96
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

5. O Projeto na Trajetória 
da Organização

5.1. Contexto organizacional41 

A Assema é uma organização da sociedade civil, sem fins econômicos e lucrativos, 
institucionalizada em 1989. Sua atuação é regional, abrangendo 53 comunidades/povo-
ados na região do Médio Mearim, no estado do Maranhão. São atendidas mais de 5 mil 
famílias em comunidades localizadas em 24 projetos de assentamento de oito municípios 
da região. O histórico da Assema está ligado ao processo de mobilização social de sindi-
catos de trabalhadores rurais e outros líderes comunitários da região do Médio Mearim, 
iniciado na década 70. Foi marcado pelo processo de resistência ao cercamento dos ba-
baçuais por fazendeiros, fomentado pelas políticas de incentivo à pecuária extensiva. Os 
babaçuais eram tradicionalmente usados em regime de uso comum pelas famílias, sendo 
a coleta e a quebra do coco uma atividade exercida e dominada pelas mulheres. 

A Assema tem como missão institucional a construção coletiva de ações sustentá-
veis de utilização dos recursos naturais na busca da qualidade de vida no campo, tendo 
como base a produção familiar, relações justas de gênero e o respeito às etnias e à di-
versidade cultural. A base e as instâncias de gestão da Assema são formadas por orga-
nizações locais, que desenvolvem ações de melhoria das condições de produção e meio 
de vida das comunidades, além de atividades de comercialização. Essas organizações 
criaram a marca Babaçu Livre, incluindo todos os produtos resultantes do trabalho das 
famílias: óleo de babaçu, sabonete Babaçu Livre, mesocarpo, compotas e licores de fru-
tas e artesanato. A Assema presta assessoria técnica e apoio a essas ações. 

A primeira organização do arranjo da Assema a ser criada foi a Associação de Mu-
lheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (AMTR), a partir 
da mobilização das quebradeiras de coco babaçu. Foi estruturada uma rede de produ-
ção e comercialização em cinco municípios, abrangendo as próprias comunidades, as 
cantinas – pontos de troca e de venda de mercadorias locais ligadas às cooperativas de 
Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextra-
tivistas de Lago do Junco – COPPALJ) e de Esperantinópolis (Cooperativa dos Pequenos 
Produtores Agroextrativistas de Esperantinópolis – COPAESP). Também foi criada a 
Cooperativa Babaçu Livre, constituída por membros dos grupos de geração de renda, 
que comercializa todos os produtos da linha Babaçu Livre e de outros parceiros. 

A partir da década de 2000, a Assema passou a fortalecer a educação do campo 

41 Confira no site da Assema (https://assema.org.br/quem-somos/a-assema) ou em ASSEMA. Associação 
em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão. APL Babaçu, Roteiro para Elaboração do Projeto Moda-
lidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 5 et seq.

https://assema.org.br/quem-somos/a-assema
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por meio da metodologia de alternância e da agroecologia, de modo que o arranjo orga-
nizacional também passou a contar com as Escolas Família Agrícola (EFAs) de Lago do 
Junco, Capinzal do Norte e São Luis Gonzaga. Posteriormente foi ainda implantando o 
Centro de Formação de Ensino Médio (ACEMEP) em Lago do Junco.

5.2. Concepção e estratégia de implementação

Ao longo dos anos, as organizações que compõem a Assema tiveram vários apoios 
por organizações da Cooperação Internacional e por pequenos projetos, apoiados pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA). Mais recentemente passaram a captar recursos 
em chamadas federais e estaduais de assistência técnica e extensão rural (ATER), fun-
dos privados, parcerias com universidades e outros. O projeto junto ao Fundo Amazô-
nia constituiu o maior financiamento pleiteado pela Assema até então. 

A estratégia de atuação do projeto APL Babaçu esteve associada ao conceito de 
Arranjo Produtivo Local (APL) da forma que foi proposto no contexto do Plano Nacional 
de Promoção das Cadeias da Sociobiodiversidade, lançado em 2009. O Plano previa 
desenvolver ações integradas voltadas para a promoção e o fortalecimento das cadeias 
de produtos da sociobiodiversidade, identificando 30 espécies tradicionalmente utili-
zadas por povos e comunidades tradicionais, com potencial econômico nos diversos 
biomas brasileiros42. No contexto de sua implementação, a Secretaria de Extrativismo 
e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA firmou acordos de subvenção com oito 
organizações da sociedade civil para o fortalecimento de APLs da Sociobiodiversidade, 
nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte, sendo um deles o APL do Babaçu.

O Plano Nacional de Promoção das Cadeias da Sociobiodiversidade definia os 
Arranjos Produtivos Locais como “agrupamentos de empreendimentos de um mesmo 
ramo, localizados em um mesmo território, que mantêm algum nível de articulação, 
interação, cooperação e aprendizagem entre si e com os demais atores locais: governo, 
pesquisa, ensino, instituições de crédito”. Uma das prioridades do plano era viabilizar a 
conexão dos APLs às políticas públicas relacionadas à comercialização dos produtos da 
sociobiodiversidade, tais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a Política de Garantia de Preços Mínimos 
para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio)43.

A coleta e quebra de coco babaçu na região do Médio Mearim era considerada 
uma expressão emblemática do extrativismo em áreas privadas44, consolidada pelo 
movimento político das quebradeiras de coco babaçu. Desde a década de 1980 as que-

42 MMA. Ministério do Meio Ambiente. Arranjos produtivos locais – APLs de produtos da sociobiodiversida-
de. Brasília, 2019. p. 11.

43 Ibidem. p. 16.

44 Ibidem. p. 34.
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bradeiras se mobilizaram para conquistar 
direitos de acesso a áreas públicas e priva-
das de ocorrência da palmeira por meio da 
chamada Lei do Babaçu Livre, que também 
proíbe o corte da espécie, o uso de pestici-
das e a prática de cultivos que prejudiquem 
o babaçu. Ao longo do tempo, a lei foi for-
malizada em 14 municípios nos estados do 
Maranhão, Pará e Tocantins e por meio de uma lei estadual no estado do Tocantins. 

A Assema e suas organizações associadas se alinharam à abordagem de APL es-
tabelecida pelo plano, mas localmente adotavam um conceito de “sistema integrado”, 
desenvolvido ao longo dos anos para o aproveitamento múltiplo do babaçu. O sistema 
integrado vai além da perspectiva de articulação de organizações de um mesmo ramo, 
considerando que diferentes atividades são exercidas concomitantemente e se apoiam 
mutuamente. Nessa visão, o babaçu é percebido como recurso-chave para o próprio 
ecossistema de transição que predomina na região, conectando os biomas amazônico 
e cerrado e viabilizando o processo natural de regeneração e sucessão florestal da ca-
poeira para a floresta secundária45. É também uma espécie de aproveitamento múlti-
plo para as comunidades agroextrativistas, que tradicionalmente utilizam seus frutos 
como alimento (por exemplo, mesocarpo e azeite) e matéria-prima para a produção 
de sabão, carvão e outros bens de consumo. Finalmente, é também um símbolo na 
luta pelo acesso à terra e aos recursos naturais, especialmente para as mulheres que-
bradeiras de coco babaçu, que se organizaram em um movimento de defesa do modo 
de vida e das condições de reprodução social, econômica e cultural das comunidades. 
Além dos usos citados, o babaçu também viabiliza a geração de renda, por meio da 
comercialização do coco ou da amêndoa já beneficiada ou processada. No entanto, em-
bora tenha grande potencial econômico para o aproveitamento tecnológico e industrial 
(foram identificados 64 produtos, tais como carvão, alcatrão, ácidos graxos, glicerina, 
biocombustível, metanol e etanol), seu aproveitamento comercial ainda se restringe 
basicamente à produção de óleo e carvão.

A geração de renda a partir do babaçu tem grande relevância econômica, uma vez 
que os três municípios abrangidos pelo projeto se inserem em uma região que ainda 
apresenta altos níveis de pobreza, com grande dependência da população de políticas 
públicas de transferência de renda. Esses três municípios – Lago do Junco, Lago da 
Pedra e Bacabal – se estendem apenas por parte da região denominada Médio Mea-
rim (Figura 2). Sua priorização decorreu da necessidade de alocar o projeto na área de 
abrangência oficinal do bioma amazônico.

45 ASSEMA. Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão. APL Babaçu, Roteiro para 
Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 30 et seq.



ANEXO I:  
1 — APL Babaçu

99
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

O projeto APL Babaçu, apoiado pelo Fundo Amazônia, se inseriu na trajetória das 
iniciativas da Assema de estruturação e fortalecimento da cadeia de valor do babaçu 
em um momento de expansão e aprofundamento do enfrentamento dos gargalos da 
cadeia. O óleo de babaçu, como principal produto de mercado, contava com uma cadeia 
estruturada e não enfrentava problemas de demanda, toda a produção era e é comer-
cializada. Mas havia necessidade de investir em novas tecnologias de produção, uma 
vez que o maquinário usado nas unidades de beneficiamento apresentava problemas e 
só permitia a produção de óleo bruto. Por meio do projeto, vislumbrou-se buscar novas 
oportunidades de aproveitamento integral do babaçu, por meio de estudos, parcerias, 
tecnologia e desenvolvimento de produtos.

Além disso, havia desafios relacionados à sustentabilidade da coleta, agravados pela 
incidência de efeitos climáticos. Havia uma percepção de que a atividade extrativista gerava 
impacto sobre a biodiversidade, mas não se dispunha de estudos analisando e quantifican-
do esses efeitos. A coleta se concentrava nos melhores frutos, mas não havia informações 
sobre a parcela que precisava ser mantida para garantir a perpetuação da espécie e a ali-

Figura 2: Mapa de localização dos municípios Lago 
do Junco, Lago da Pedra e Bacabal na região do 
Médio Mearim

Fonte: Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema) (s/d): APL Babaçu, Roteiro para 
Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora, Fundo Amazônia, p. 82
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mentação da fauna. Na quebra do coco, é utilizado um porrete de madeira de lei, que precisa 
ser reto e torneado, num diâmetro compatível com a mão de quem o usa. Trata-se de uma 
ferramenta que precisa ser reposta todos os dias, acarretando um alto consumo de madeira.

Visando abordar esses aspectos de sustentabilidade, o projeto APL Babaçu previa a 
elaboração de um plano de manejo para os babaçuais e a construção de acordos comuni-
tários de convivência com o babaçu. O plano de manejo deveria contribuir para esclarecer 
e direcionar os desafios da sustentabilidade, enquanto os acordos dariam encaminha-
mentos concretos para a adoção de medidas de manejo sustentável do babaçu. Adicional-
mente, a aferição da área sob manejo sustentável também era necessária para a confir-
mação da certificação orgânica dos produtos das cooperativas e associações do arranjo, 
ainda sob condicionante ao início do projeto. Vale salientar que essas iniciativas seguem 
se inserindo em um contexto em que os babaçuais vêm sofrendo ameaça de destruição de 
grandes áreas, em virtude de sua substituição por monoculturas (pastagens, eucalipto, 
cana de açúcar e soja) e da implantação de grandes complexos agroindustriais em torno 
da pecuária de leite e corte e, ainda, indústrias de mineração e do setor de energia46.

Além dos investimentos diretamente associados à cadeia de valor do babaçu, o projeto  
também previu ações em cadeias complementares, visando a diversificação da geração de 
renda nas comunidades. O foco dessas ações estava na implementação de diferentes tipolo-
gias de sistemas agroflorestais (SAFs), tanto na associação direta aos babaçuais (constituin-
do cinturões de proteção com grande relevância para a contenção do fogo e da contamina-
ção por agrotóxicos aplicados em áreas adjacentes), como associados a quintais e a roçados 
anuais, buscando segurança alimentar e geração de renda nas cadeias da fruticultura.

Finalmente, os SAFs também deveriam ser implantados nas Escolas Família Agrí-
cola, que integram a base de organizações da Assema. A perspectiva era de incentivar a 
sua adoção por meio do envolvimento de jovens, que, seguindo a proposta pedagógica 
modular das escolas, levariam as práticas aprendidas às propriedades de suas famílias. 
Além disso, a viabilidade dos sistemas seria testada nas áreas das próprias escolas, asse-
gurando também a melhoria da alimentação escolar.

Dessa forma, a abordagem do projeto APL Babaçu foi construída envolvendo a 
Assema, como organização aglutinadora, e as organizações que já integravam a sua 
base. A Figura 3 apresenta a composição inicial do arranjo47, com a distribuição das 
ações pelos subprojetos com as organizações aglutinadas e as atividades de assessoria 
e desenvolvimento de capacidades pela Assema48.

46 ASSEMA. Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão. APL Babaçu, Roteiro para 
Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 30.

47 Por questões jurídicas, na implementação efetiva, a Associação Quilombola representada na figura foi 
substituída pela Associação Vencer Juntos com Economia Solidária (Avesol) como aglutinada no Subproduto 3.

48 ASSEMA. Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão. APL Babaçu, Roteiro para 
Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 30.
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6. Avaliação dos Resultados

6.1. Alcance dos indicadores pactuados

Para a avaliação do projeto APL Babaçu, apresentada a seguir, foram usados os 
indicadores consolidados no plano de monitoramento do projeto, acordado entre os 
executores e a equipe do Fundo Amazônia. Esses indicadores não coincidem com os in-

Figura 3: Arranjo institucional 
proposto para o projeto

Fonte: Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema) (s/d): APL Babaçu, Roteiro para 
Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora, Fundo Amazônia, p. 30.

Projeto APL Babaçu: uma experiência das quebradeiras de coco da pré-amazônia maranhense
Objetivo: Contribuir para a conservação e manejo sustentável do ambiente florestal dos babaçuais na 

pré-amazônia maranhense por meio de sistemas produtivos de baixa emissão de GEEs e consolidação de 
empreendimentos econômicos orientados para o mercado justo e solidário

Monitora desempenho e 
resultados qualitativos e 
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Aglutinadora
(ASSEMA)



ANEXO I:  
1 — APL Babaçu

102
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

dicadores que constam da proposta do projeto inicialmente apresentada pela Assema49, 
mas alinham as contribuições do projeto aos indicadores do Fundo Amazônia, incorpo-
rando também alguns indicadores específicos do Fundo.

São apresentadas as metas e a evolução anual destes indicadores. A variação per-
centual indica a percentagem de alcance da meta ao final do projeto, seguindo a seguin-
te classificação:

EFEITO INDIRETO/OBJETIVO GERAL: Atividades que mantêm a floresta em pé têm atra-
tividade econômica na região do Médio Mearim, no estado do Maranhão

Indicador: Desmatamento anual nos municípios da região do Médio Mearim no 
estado do Maranhão (Bacabal, Lago do Junco, Lago da Pedra) – aferição anual de 
dados o PRODES, a cargo do BNDES (valores não disponíveis na planilha de mo-
nitoramento do projeto).

EFEITO DIRETO/OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Atividades econômicas de uso sustentável da 
floresta e da biodiversidade desenvolvidas na região do Médio Mearim.

49 Ibidem. p. 56 a 59.

Classificação do alcance dos indicadores Alcance Avaliação

< 50% Muito abaixo do esperado

50 a 80% Abaixo do Esperado

80 a 120% Alcançado

> 120% Superado

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%)

Área de floresta diretamen-
te manejada em decorrên-
cia do projeto (hectares)

6.000 13.000 10.000 10.054 10.054 77,33

Produção de amêndoas de 
coco de babaçu in natura 
(toneladas)

283 500 394 501 474 94,8

Receita obtida pelos extra-
tivistas beneficiados pelo 
projeto com a produção 
de amêndoas de coco de 
babaçu in natura (R$)

424.500 750.000 748.600 951.900 900.000 120
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Produto 1.1: Elaboração de planos de manejo de babaçuais.

Indicador Linha de  
base 2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%) 

Número de planos 
de manejo florestal 

sustentável elaborados
0 2 0 1 1 50

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação  

(%)

Receita obtida com a 
venda de sabonetes 
"Babaçu Livre"

20.242,89 160.000 34.445 43.340 56.000 35

Receita obtida com a 
comercialização do  
óleo de babaçu

1.073.276,78 2.125.500 1.933.918,00 2.480.359,00 3.900.000,00 183,48

Quantidade  
(unidades/ano)  
de sabonete produzida  
pela fábrica da AMTR

20.248 100.000 19.583 31.158 33.000 33

Volume de produção  
de óleo de babaçu  
(toneladas/ano)

161 250 197,4 232,2 245,36 98,14

Número de indivíduos 
diretamente benefi-
ciados pelas atividades 
apoiadas pelo projeto

460 1.337 900 1.080 1.200 89,75

Número de organizações 
comunitárias  
fortalecidas

3 6 4 6 6 100

Número de assentados 
diretamente benefi-
ciados pelas atividades 
apoiadas pelo projeto

160 160 160 160 160 100

Número de mulheres 
diretamente benefi-
ciadas pelas atividades 
apoiadas pelo projeto

360 785 150 225 225 28,66

EFEITO DIRETO/OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Cadeias dos produtos agroflorestais e da bio-
diversidade com valor agregado ampliado na região do Médio Mearim.
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EFEITO DIRETO/OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Capacidades gerencial e técnica ampliadas para 
o desenvolvimento de boas práticas de manejo de produtos florestais não madeireiros, im-
plantação de SAFs, cooperativismo e gestão de associações na região do Médio Mearim.

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%) 

Lista de equipamentos 
adquiridos 0 2 0 1 1 50

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%)

Número de ações de 
marketing realizadas 
para assessorar a 
divulgação e comerciali-
zação dos produtos dos 
empreendimentos das 
aglutinadas

0 3 0 9 70 2.333

Número de planos de 
gestão da qualidade 
implementados para os 
produtos e processos 
dos empreendimentos 
das aglutinadas

0 2 0 4 4 200

(continua)

Produto 2.2: Assessoria em marketing e gestão da qualidade da produção.

Produto 2.1: Ampliação da produção de sabonetes Babaçu Livre e de óleo de babaçu.

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%)

Número de jovens 
formados pelas EFAs 
que efetivamente 
estejam utilizando 
os conhecimentos 
adquiridos

0 25 50 35 45 180

Produto 3.1: Realização de atividades de ATER. 

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%)

Número de visitas de 
assistência técnica e 
extensão rural ou agro-
florestal realizadas

1/mês 3/mês 1.260 4.503 5.163 n/a
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Número de unidades de 
produção familiar bene-
ficiadas com assistência 
técnica e extensão rural 
ou agroflorestal

0 4.011 442 479 479 11.94

(continuação)

Produto 3.2: Modernização de três unidades pedagógicas agroecológicas (Escola Família 
Agrícola, EFA). 

Produto 3.3: Formação de jovens em manejo florestal, sistemas integrados de produção e 
gestão de propriedades e empreendimentos comunitários.

EFEITO DIRETO/OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Áreas desmatadas e degradadas recuperadas 
e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica na região do Médio Mearim.

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação (%) 

Número de unidades  
pedagógicas agroecológi-
cas modernizadas

0 3 0 3 3 100

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%)

Número de jovens 
formados 0 60 45 45 85 141,6

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%)

Área em processo de 
recuperação e utilizada 
para fins econômicos 
(hectares)

240 500 500 500 500 100

Produto 4.1: Implementação de sistemas agroflorestais, SAFs.

Indicador Linha de base 
2013 Meta Abr 17 Dez 18 Dez 19 Variação 

(%)

Área de SAFs 
 implementados 150 280 156 210 210 75



ANEXO I:  
1 — APL Babaçu

106
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

6.2. Objetivos, efeitos indiretos e diretos

O plano de monitoramento permite aferir o alcance dos indicadores acordados en-
tre o Fundo Amazônia e os executores do projeto. Não foram disponibilizados registros 
que permitam reconstruir como os indicadores do Plano de Monitoramento do projeto 
APL Babaçu foram estabelecidos e/ou ajustados.

No Plano de Monitoramento do projeto não foram definidos indicadores para 
mensurar o alcance dos objetivos e efeitos indiretos. No nível dos efeitos diretos, há 
tanto indicadores que foram largamente superados quanto resultados substantivamen-
te aquém das metas estipuladas. Em alguns casos, foi possível recapitular o contexto da 
evolução dos indicadores nas entrevistas e na documentação, mas nem sempre essas 
reconstruções foram possíveis. Algumas das variações identificadas estão efetivamente 
relacionadas à implementação do projeto, outras podem decorrer da própria definição 
dos indicadores, linhas de base, metas e formas de levantamento das informações. Des-
sa maneira, será apresentada, a seguir, uma descrição qualitativa dos efeitos diretos, 
fazendo referência aos indicadores. A avaliação geral do alcance dos objetivos do projeto 
será realizada de forma conclusiva no item 6.3 deste relatório individual de projeto.

6.2.1. Efeito direto “Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da 
biodiversidade desenvolvidas na região do Médio Mearim”

No Quadro Lógico do projeto APL Babaçu, apenas a elaboração do plano de ma-
nejo dos babaçuais foi associada a este efeito. No entanto, pela própria lógica do Fundo 
Amazônia, aqui devem estar reunidos os aspectos relacionados ao nível da produção/
extração das atividades econômicas abrangidas. O Plano de Monitoramento do projeto 
segue essa lógica, apresentando indicadores de evolução da área de floresta manejada 
(diretamente relacionada ao plano de manejo, apresentado a seguir no Produto 1.1):  
quantidade de amêndoas de coco babaçu coletadas e  receita obtida pela sua venda in 
natura pelos/as extrativistas. Esses dois aspectos constituem indicadores do Plano de 
Monitoramento e correspondem a indicadores padrão levantados pelo Fundo Amazônia 
nos projetos da Componente Produção Sustentável.

A meta de volume de produção de amêndoas foi alcançada (94,8%) e a meta de 
geração de receita superada (120%). Mas vale destacar que não havia atividades es-
pecíficas direcionadas à ampliação da produção in natura no projeto. Considerando 
que especialmente a demanda pelo óleo de babaçu supera a oferta (o que é suportado 
pelo aumento da receita por volume de R$ 1.500,00 para R$ 1.900,00 por tonelada na 
vigência do projeto), parece plausível supor que a ampliação das capacidades de proces-
samento e, possivelmente, a implantação das práticas de manejo, induziram o aumento 
dos resultados da coleta. No entanto, os valores anuais aferidos ao longo do projeto 
também demonstram que há variações sazonais nos volumes de coleta. 
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Os valores de produção e receita em 2020, primeiro ano após o encerramento do 
projeto, levantados nas entrevistas (Tabelas 1 e 2 abaixo), apontam para a continuidade 
do nível de produção e o sucesso do projeto nesse aspecto, promovendo um aumento de 
283 para quase 500 toneladas de produção ao longo de sua vigência.

Produtos 2018 2019 2020 Previsto 
2021

Alcançado até 
julho/21

Licor (unidades) 783 2.026 1.090 3.000 373

Geleia (unidades) 950 300 1.023 1.000 370

Mesocarpo de babaçu (kg) 11.093 11.500 6.696,5 12.000 2.050

Folhas de Jaborandi (kg) 17.000 9.600 0,0 16.000 2.000

Sabão (kg) 2.942 2.800 9.890 15.000 5.879

Sabonete (unidade) 31.158 33.000 41.390 50.000 30.106

Torta de babaçu (kg) 118.569 127,538 135.366 125.000 97.200

Óleo de babaçu bruto (kg) 221.000 245,368 254.742 310.000 191.326

Óleo de babaçu refinado (kg)    10.000

Amêndoas de babaçu (kg) 501.869 474,739 496.251 620.000 344.109

Polpa de frutas (kg) 1.500 2.341,50 2.156 3.000 11.011

Artesanato (unidades) 624 1.862 6.217 6500 1623

Tabela 1: Volume de produção in natura e 
beneficiada monitorado pela Assema.

Fonte: Informações disponibilizadas pela Assema

CRÉDITO
: Assem

a



ANEXO I:  
1 — APL Babaçu

108
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

Produto 1.1: Elaboração de planos de manejo de babaçuais

No projeto APL Babaçu, a proposta de elaborar um plano de manejo que orien-
tasse a extração do coco babaçu estava associada à percepção dos aspectos predatórios 
da atividade extrativista50. Como não havia informações qualificadas sobre os possí-
veis impactos da extração, não era possível avaliar seus efeitos sobre a conservação da 
biodiversidade nos babaçuais. Por meio do plano de monitoramento, esses impactos 
deveriam ser levantados e avaliados, criando a base para o estabelecimento de acordos 
comunitários de convivência com babaçu. 

Foi previsto o mapeamento de uma área de 13 mil hectares. A área final mapeada 
abrangeu 10.054 hectares, uma vez que, ao longo dos estudos, foram excluídas algumas 
áreas que não se enquadravam nos critérios estabelecidos para a delimitação dos baba-

50 O indicador desse efeito previa, no Plano de Monitoramento, a elaboração de dois planos, sendo que 
somente um foi concluído. Possivelmente, o segundo plano corresponde ao mapeamento georreferencia-
do das áreas para a certificação orgânica, mas não foi possível reconstruir esse entendimento nas entre-
vistas e relatórios.

Produtos 2018 2019 2020 Previsto 
2021

Alcançado até 
julho/21

Licor (R$) 5.645 10.145 10.428 12.000 2.190

Geleia (R$) 133 365 5.000 5.000 178

Mesocarpo de Babaçu (R$) 4.1964 154.912 90.368 120.000 39.393

Folhas de Jaborandi (R$) 147.500 62.322 29.308 60.000 46.146

Sabão (R$) 13.858 15.388 40.044 90.000 34.476

Sabonete (R$) 43.340 56.000 61.510 92.500 28.995

Torta de babaçu (R$) 46.720 53.728 61.454 62.500 43.919

Óleo de babaçu  
(bruto e refinado) (R$) 2.428.204 3.900.00 3.715.663 4.185.000 3.569.399

Polpa de frutas (R$) 7.500 48.000 10.780 15.000 88.088

Artesanato (R$) 2.653 7.475 27.613 28.000 3.546

Tabela 2: Receita obtida na comercialização 
monitorada pela Assema.

Fonte: Informações disponibilizadas pela Assema
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çuais. No entanto, essa exclusão não se refletiu em um ajuste do indicador no plano de 
monitoramento, sugerindo que apenas 77,3% da meta prevista foram alcançados. Os 
levantamentos também permitiram realizar o mapeamento georreferenciado das áreas 
associadas à produção orgânica de babaçu, necessário para a garantia do selo de pro-
dução orgânica do Instituto Biodinâmico (IBD). A certificação orgânica abrange tanto a 
produção de óleo da COPPALJ  quanto os sabonetes Babaçu livre.

Não existiam exemplos anteriores de elaboração de planos de manejo sustentável 
para o babaçu, assim, buscou-se ajustar os modelos de planos de manejo realizados 
para outros produtos não madeireiros amazônicos. Dessa forma, o plano de mane-
jo elaborado efetivamente representou um processo pioneiro, realizado por meio de 
consultorias e apoios de pesquisadores da Embrapa. Embora os estudos tenham sido 
concluídos durante a vigência do projeto, o plano de manejo não foi oficializado, já que 
o Órgão Estadual de Meio Ambiente, responsável pela aprovação, não dispõe de diretri-
zes para esse processo. Ainda assim, dentro das possibilidades sob governabilidade do 
projeto, a atividade foi concluída com sucesso. 

Com base nos insumos levantados para o plano, ainda foi elaborado um manual 
de boas práticas de coleta e manejo do babaçu e um plano de combate a incêndios. Foi 
relatado, nas entrevistas, que as práticas de manejo incluíram o desbaste e rejuvenes-
cimento dos babaçuais, propiciando ganhos de produtividade e diminuição de esforço 
para os/as coletores/as, uma vez que as distâncias a serem percorridas na coleta se re-
duziam. Ainda nas entrevistas, foi informado que a implantação de SAFs consorciados 
com os babaçuais contribuiu para a proteção contra a incidência de incêndios e resultou 
em ganhos de produtividade.

6.2.2. Efeito direto “Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade 
com valor agregado ampliado na região do Médio Mearim”

Em nível de efeito direto, foi elencado um conjunto de indicadores destinados a ex-
pressar o aumento do valor agregado gerado pelas ações do projeto APL Babaçu. Além dos 
números referentes à produção dos sabonetes (Tabelas 1 e 2), foram mensurados o volume 
e a receita gerados na produção de óleo de babaçu, refletindo a agregação de valor. 

Considerando o cenário de demanda já comentado, a meta de ampliação da pro-
dução foi alcançada, mas a meta de receita evoluiu de maneira bem mais favorável do 
que o projetado, indicando a valorização do produto no mercado. É plausível supor que 
as melhorias na qualidade e nos processos de produção tenham contribuído para essa 
evolução, indicando o sucesso do projeto nesse aspecto.

Vale destacar que a Assema realiza um monitoramento mais detalhado da produ-
ção e do beneficiamento do conjunto de produtos, que fornece um quadro mais comple-
to da agregação de valor gerada pelas organizações envolvidas no arranjo do babaçu, 
incluindo, por exemplo, a produção e comercialização das polpas de frutas advindas 
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dos SAFs implantados nas Escolas Família Agrícola  com apoio do projeto. Além disso, 
foi possível levantar os dados de 2020 desse monitoramento no âmbito da avaliação, 
possibilitando assim verificar a continuidade da produção e comercialização no período 
pós-projeto (Tabelas 1 e 2).

Neste efeito direto, também foram incluídos indicadores, usados de forma pa-
dronizada nos projetos do Fundo Amazônia, referentes ao número de produtores/as e 
organizações alcançadas pelas medidas do projeto APL Babaçu. Mas, sua composição 
e metas dificultaram a captura dos efeitos do projeto. Aparentemente, foi triplicado 
o número de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto, alcançando-se a meta 
proposta. No entanto, a meta do número de assentados/as diretamente beneficiados é 
exatamente igual à linha de base e não varia ao longo do projeto, enquanto a meta do 
número de mulheres envolvidas não só ficou muito abaixo do esperado, como também 
chegou à metade da linha de base ao final do projeto. Esse desempenho quantitativo 
destoa fortemente da relevância do papel das mulheres na cadeia de valor do babaçu 
e na atuação do arranjo do projeto. Nas entrevistas com representantes da Assema foi 
reconstruído que o indicador foi interpretado de forma distinta pela equipe do Fundo 
Amazônia e pela Assema. Enquanto a Assema havia estabelecido a meta tendo em vista 
as mulheres que integravam as famílias beneficiadas pelo projeto, a equipe do Fundo 
Amazônia focou no levantamento das mulheres diretamente envolvidas nas ações do 
projeto. Com a relevância da implementação dos SAFs para o envolvimento direto, o 
projeto, de fato, abordou uma atividade produtiva em que predomina o trabalho mas-
culino e as mulheres participaram em menor número. Como não foi realizado um ajus-
te da meta para acolher uma interpretação alinhada, o alcance da meta desse indicador 
ficou muito abaixo do estipulado.

As dúvidas e incertezas relacionadas aos indicadores e suas aferições limitam a 
possibilidades de derivar conclusões sobre a geração de renda a partir dos dados disponí-
veis. Mas vale destacar que a efetiva operação do arranjo das organizações e as múltiplas 
formas de aproveitamento dos recursos operados pelos/as sócio/as permitem uma com-
posição de renda diversificada a partir das diferentes etapas de produção, coleta e bene-
ficiamento dos produtos (exemplo ilustrativo de geração de renda no relatório temático).

Produto 2.1: Ampliação da produção de sabonetes Babaçu Livre e de óleo 
de babaçu

O indicador desse produto aborda somente a lista de equipamentos adquiridos no 
âmbito do projeto APL Babaçu, mas que se relaciona a um conjunto de reformas e apri-
moramentos da fábrica de sabonetes já existente e gerenciada pela AMTR:

• Substituição do sistema de instalação elétrico hidráulico e sanitária;

• Reforma e restauração de duas salas; 
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• Aquisição de equipamentos para mudar o processamento dos sabonetes de 
“a frio” para “a quente”, ampliando processos semiautomatizados.

No entanto, a realização das obras enfrentou atrasos, devido a mudanças no for-
mato de emissão de licença de operação e a outras dificuldades de regularização da 
fábrica. Várias etapas somente foram concluídas no último ano do projeto. Dessa forma, 
tanto o aumento de produção quanto de receita dos sabonetes estão entre os indicado-
res cujo alcance ficou muito abaixo do projetado. Até o final do projeto, a produção e a 
receita gerada pela venda dos sabonetes mais que duplicaram, mas alcançaram apenas 
um terço das metas. Em 2020, após a finalização do projeto, a produção (41.390 unida-
des) e a receita (R$ 61.510,00) seguiram crescendo, mas ainda estavam longe das metas 
iniciais, indicando a possibilidade de equívocos no seu dimensionamento.

Produto 2.2: Assessoria em marketing e gestão da qualidade da produção

Neste produto, estão reunidos um conjunto de ações realizadas nas diferentes 
unidades de processamento envolvidas no projeto APL Babaçu. São elas:

• Elaboração dos planos de comunicação e marketing para a valorização dos 
produtos do babaçu, gerando diversos produtos para a divulgação, como 
matérias e notas em jornais impressos, meios eletrônicos e televisivos, am-
pliação da presença em redes sociais, elaboração de vídeos e criação de um 
banco de imagens das iniciativas.

• Desenvolvimento dos rótulos para os produtos com a marca Babaçu Livre 
(sabonetes, óleo, farinha de mesocarpo, licores e geleias).

• Elaboração de um estudo de viabilidade econômica para o sabão e o sabone-
te produzidos com o óleo de coco babaçu bruto e refinado.

• Elaboraçaõ dos dois Planos de Gestão da Qualidade dos produtos fabris, de 
dois manuais de boas práticas de produção fabril, um plano de segurança do 
trabalho para a fábrica de sabonete de babaçu e programas de prevenção de 
riscos ambientais para a fábrica de sabonete.

• Após a compra dos equipamentos já citados, frealização de capacitações e treina-
mentos para operadores/as e o químico responsável pelo processo de produção.

Os indicadores referentes a esses produtos são pouco expressivos: as metas ini-
ciais se referiam número de planos ou instrumentos a serem elaborados, enquanto o 
monitoramento contabilizou as ações realizadas. Dessa forma, as metas foram larga-
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mente superadas, mas não parecem traduzir a ambição do projeto corretamente.
Por último, vale mencionar a realização de estudos para a criação de novos pro-

dutos alimentícios, a partir da farinha de mesocarpo de do babaçu, que apresentam um 
grande potencial para ocupar mercado na área de panificação (biscoitos, macarrão, mis-
turas prontas). O estudo resultou na proposição de um macarrão seco de mesocarpo, 
uma mistura pronta para mingau e um biscoito de babaçu sem lactose. Foram descritos 
os procedimentos metodológicos, as formulações, os processos produtivos, a indicação de 
embalagens, a rotulagem técnica e nutricional, a indicação de equipamentos para pro-
dução, a análise de laudos e os testes relacionados ao desenvolvimento dos produtos em 
conformidade com a legislação sanitária de alimentos e informações ao consumidor. 

6.2.3. Capacidade gerencial e técnica ampliadas para o desenvolvimento de 
boas práticas de manejo de produtos florestais não madeireiros, implantação 
de SAFs, cooperativismo e gestão de associações da região do Médio Mearim

Para esse efeito direto, foram consideradas todas as atividades de assistência e 
apoio realizadas pelo corpo técnico da Assema, os investimentos para a modernização 
das Escolas Família Agrícola e as ações de formação nelas realizadas.

Produto 3.1: Realização de atividades de ATER 

As ações de ATER (definida pela Assema como Assistência Técnica e Extensão 
Florestal, ATERF) abrangem as atividades de todo o corpo técnico que atuou ao longo 
da vigência do projeto APL Babaçu. Novamente, o formato e a aferição dos indicadores 
não permitem conclusões sobre a efetividade desses trabalhos. Como meta para a me-
dição do número de visita dos/as extensionistas às unidades familiares, foi estabelecido 
um aumento de uma para três visitas ao mês, mas, no plano de monitoramento, foi 
contabilizado o total de visitas realizadas, não permitindo assim verificar se a meta foi 
alcançada. Já o número de unidades visitadas chegou a apenas 12% da meta estipulada, 
levantando dúvidas sobre a interpretação do indicador.

No entanto, as relatorias e entrevistas indicam que a atuação do corpo técnico 
representou um fator fundamental na implementação e no sucesso de todas as ati-
vidades realizadas. Os/as extensionistas orientaram e acompanharam todas as ações 
de manejo dos babaçuais e a implantação e manutenção dos SAFs, tanto nas unidades 
familiares quanto nas escolas. A equipe apoiou os levantamentos para o plano de ma-
nejo dos babaçuais, definindo unidades amostrais em conjunto com as comunidades e 
realizando os inventários de espécies. Para a implantação dos diferentes tipos de SAFs, 
foram estudadas, testadas e orientadas a composição de espécies, experimentando com 
espécies de ciclo reprodutivo curto, introdução de frutíferas, técnicas de preparação do 
solo, plantio, adubação e outros tratos, tais como as práticas de controle do fogo. 



ANEXO I:  
1 — APL Babaçu

113
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

Produto 3.2: Modernização de três unidades pedagógicas agroecológicas 
(Escola Família Agrícola – EFA)

As Escolas Família Agrícola foram implantadas desde 1996 na região e atendem 
alunos/as do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. São consideradas uma conquista do 
movimento social que criou e sustenta as organizações comunitárias, no sentido de ter 
escolas nas próprias comunidades que sejam identificadas com os valores do movimen-
to. É adotado um sistema de ensino modular, em que os/as alunos/as passam 15 dias na 
escola, em regime de internato, e 15 dias na propriedade das famílias, de modo que os 
aprendizados também possam ser implementados ali. Assim, a implantação dos SAFs 
atendia não apenas aos objetivos pedagógicos das escolas, mas também contribuiu com 
a melhoria da quantidade e qualidade da alimentação dos/as alunos/as.

As três EFAs participantes do projeto APL Babaçu receberam uma série de me-
lhorias e equipamentos. Foram instalados e equipados açudes e caixas d’água, estufas 
para a produção de hortaliças e produtos agroecológicos, unidades de processamento e 
armazenamento de frutas, entre outros.

Produto 3.3.: Formação de jovens em manejo florestal, sistemas integrados 
de produção e gestão de propriedades e empreendimentos comunitários

Neste produto, foram contabilizados os/as jovens que participaram dos diversos 
processos de formação oferecidos pelo projeto APL Babaçu (intercâmbios, treinamentos 
em boas práticas de manejo do babaçu e oficinas de boas práticas de processamento 
de produtos florestais não madeireiros, tais como mesocarpo, óleo, sabão, sabonete e 
polpa de frutas). 

Para o tema da formação, foi estabelecido um indicador no nível do produto, 
com a meta de 60 jovens formados nas capacitações tendo sido superada, alcançando 
80. No nível do efeito direto, foi aferido quantos jovens estavam efetivamente aplican-
do os conhecimentos adquiridos. Apesar de a meta de 25 também ter sido superada, 
com 45 jovens formados/as, esse número está apenas um pouco acima da metade do 
número de participantes. Mas o seu detalhamento demonstra o envolvimento dos/
as formados/as nas diferentes atividades do arranjo das organizações: há 8 jovens 
à frente do gerenciamento da coleta de amêndoas nas cantinas comunitárias e na 
produção e comercialização de óleo de babaçu, 5 na produção e gestão da fabricação 
de sabonete, 22 que assumiram atividades pedagógicas e complementares de assis-
tência técnica nas escolas e para os setores produtivos integrado (SAFs, piscicultura, 
horticultura, manejo de animais), além de 12  que assumiram atividades produtivas 
nas unidades familiares.
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6.2.4. Efeito direto “Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas 
para fins econômicos e de conservação ecológica”

A este efeito foi associada a implantação dos SAFs como único produto. No entan-
to, os itens anteriores mostram que essa estratégia integra a abordagem dos sistemas 
integrados, adotado pela Assema e as organizações do arranjo, sendo trabalhado no 
projeto APL Babaçu de forma transversal e apresentando várias interfaces com as ações 
de ATER, formação e agregação de valor do projeto.

Da mesma forma que para o babaçu, a implantação dos SAFs atendeu a uma es-
tratégia múltipla, com foco em diferentes objetivos:

• Formação de cinturões de proteção em torno dos babaçuais: os plantios au-
mentam o compromisso das famílias para evitar o fogo e protegem os baba-
çuais contra a contaminação por agrotóxicos e contra o desmatamento.

• Segurança alimentar para as famílias e os/as alunos/as das EFAs: nas escolas, 
os sistemas integrados foram utilizados nas práticas pedagógicas, mas tam-
bém para a produção da alimentação escolar. 

• Acesso a mercados e geração de renda a partir das espécies frutíferas e ma-
deireiras, com foco no mercado regional.

Foram adquiridos insumos e equipamentos para a implantação dos SAFs (por 
exemplo, construção de cercas, mudas para plantio e reposição e maquinário). Ao final 
do projeto foram implantados de 210 hectares de SAFs (120 nas unidades familiares 
e 90 nas escolas). Em 2019, a produção chegou a 2.848 kg de polpa de cinco tipos de 
frutas. Os SAFs também viabilizaram a produção consorciada de culturas importantes 
para a segurança alimentar, tais como grãos (feijão, milho e fava), leguminosas (quiabo, 
vinagreira e maxixe) e tubérculos (macaxeira e mandioca). 

Produto 4.1: Implementação de sistemas agroflorestais, SAFs

Os indicadores de produto e de efeito direto se referem ambos à implantação dos 
SAFs. Mas, no projeto APL Babaçu, foram estabelecidas metas diferentes para áreas 
de SAFs implementados (meta 280 hectares, 75% alcançada) e área em recuperação 
com uso econômico (meta 500 hectares, 100% alcançada). Como não há variação na 
evolução da área em recuperação, a área efetivamente medida provavelmente foi a 
dos SAFs implementados.
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6.3. Avaliação geral

Considerando a abrangência e complexidade do projeto APL Babaçu, os elementos 
avaliativos serão organizados pelas grandes frentes de atuação do projeto, o que permi-
te uma agregação mais orgânica dos que a estrutura de efeitos e produtos.

6.3.1. Aspectos positivos 

• O projeto APL Babaçu teve grande relevância para o aprimoramento e 
consolidação do arranjo organizacional e produtivo encabeçado pela 
Assema. Apesar da adoção do conceito de APL, desenhado no contexto do 
Plano de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, na prá-
tica, a implementação das ações seguiu o conceito dos sistemas integrados, 
moldado pela trajetória da Assema e demais organizações. Seu diferencial é 
a abordagem do uso múltiplo e diversificado de produtos do extrativismo e 
da agricultura familiar, em que um tipo de uso complementa o outro. Dessa 
forma, o babaçu e seus derivados cumprem um papel de cadeia-chave 
na economia das comunidades, mas em associação com os produtos da 
agricultura familiar tradicional e os SAFs introduzidos pelo projeto.

• O arranjo organizacional do projeto era pré-existente e destaca-se pela 
sua origem singular a partir da mobilização popular, refletida nas es-
truturas de governança das organizações, sendo que os membros podem 
participar de várias delas ao mesmo tempo. Há um sentimento de identi-
dade e pertencimento forte em relação às organizações comunitárias e a 
própria Assema:

“A gente vai sempre trabalhar para que a Assema exista.  
99% do que temos fomos nós que fizemos.”

“Somos um corpo com vários membros.”

• Esse histórico facilitou a estruturação do projeto, tendo a Assema, que 
já detinha o papel de reflexão estratégica e assessoria técnica, como aglu-
tinadora e as organizações produtivas (por exemplo, AMTR e COPPALJ) 
e as EFAs como aglutinadas. As EFAs cumprem um papel estratégico na 
atração e formação dos jovens, mas eram consideradas mais frágeis e sem 
capacidade de captar recursos pelos sistemas produtivos para a alimenta-
ção dos alunos.
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• A especialização das organizações no processamento de determinados 
subprodutos do babaçu, estando a COPPALJ direcionada à produção de torta 
e óleo, a AMTR à produção do sabonete e a COPAESP (que não participou do 
projeto por abranger áreas consideradas de cerrado) ao processamento do 
mesocarpo, permitiu explorar inserções especificas nas cadeias de valor de 
forma complementar. Dessa forma, é um dos projetos que mais claramen-
te trabalhou ao longo de diferentes elos de uma cadeia, contemplando 
produção, beneficiamento e ampliação da agregação de valor (por exemplo, 
pela prospecção de novos produtos).

• As limitações ecológicas identificadas no processo do extrativismo tradicio-
nal foram abordadas por meio da elaboração do plano de manejo comu-
nitário sustentável dos babaçuais e dos acordos comunitários, mas também 
pelo incentivo aos SAFs como parte dos sistemas integrados, associando os 
aspectos da sustentabilidade, da produtividade e da geração de renda. 

• A elaboração do plano de manejo foi uma contribuição pioneira do pro-
jeto, que pode inspirar planos semelhantes em outras regiões caracteriza-
das pelo extrativismo do babaçu. Também fortalece a valorização simbólica 
do babaçu, que ainda é percebido como praga por muitos atores na região. 
Além disso, foi complementado por instrumentos associados, tais como o 
manual de boas práticas de manejo, os acordos comunitários e os planos de 
combate a incêndios.

• Os levantamentos para o plano de manejo geraram conhecimentos sobre 
a dinâmica de sucessão natural da palmeira do babaçu, possibilitando o 
monitoramento da regeneração natural da floresta por meio da implantação 
de parcelas permanentes. Também contribuíram para a identificação das es-
pécies existentes nas áreas dos babaçuais e viabilizaram o mapeamento dos 
fornecedores e do volume de amêndoas de babaçu comercializado em cada 
comunidade, além do georreferenciamento das áreas de coleta para a confir-
mação da certificação orgânica.

• A realização dos acordos comunitários, a partir dos trabalhos de elabo-
ração do plano de manejo, promoveu reuniões com vários atores locais, in-
cluindo fazendeiros, comerciantes, políticos etc. Foi fortalecida a narrativa 
de que é possível conciliar a pecuária com a manutenção dos babaçuais, 
aumentando o conforto animal e reduzindo a necessidade de insumos. As 
entrevistas mostraram que há pecuaristas com crescente sensibilidade para 
esses aspectos, o que gera condições favoráveis para a convivência entre a 
pecuária e o extrativismo do babaçu.
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• Os investimentos em equipamentos e reformas das unidades de beneficia-
mento da AMTR e COPPALJ permitiram o aprimoramento e a ampliação 
das linhas de produção existentes, tais como óleo de babaçu e sabonetes, 
com destaque para o início da produção de óleo refinado. Com isso, foi pos-
sível ampliar a receita das organizações que responsáveis por essas linhas.

• Os investimentos na implantação de SAFs também começaram a contri-
buir para a geração de receita, no entanto, essas contribuições não foram 
monitoradas pelo projeto. Os investimentos nas EFAs possibilitaram disse-
minar conhecimentos e experimentar de forma prática a implementação 
dos SAFs. As metodologias de alternância permitiram que os conhecimentos 
adquiridos pelos/as alunos/as nas escolas também fossem levados às pro-
priedades das famílias. Além disso, a produção contribuiu para a melhoria 
da alimentação nas escolas.

6.3.2. Desafios

• Mesmo que a coleta do babaçu, associada ao protagonismo de um movi-
mento político com forte presença de mulheres, seja considerada uma ex-
pressão emblemática do extrativismo tradicional, a região do Médio Me-
arim vem sofrendo alta pressão de desmatamento, desde a década de 
80, com a expansão da pecuária. A substituição das florestas e babaçuais 
por pastagens também é praticada pelos/as agricultores/as familiares nos 
assentamentos, portanto, é uma problemática que afeta as próprias comu-
nidades extrativistas.

• Apesar de todos os avanços, não foi possível oficializar o plano de ma-
nejo, uma vez que o Órgão Estadual de Meio Ambiente não possui dire-
trizes e critérios para realizar a sua aprovação. Os próprios responsáveis 
na Assema não consideram o plano de manejo finalizado, de modo que 
os resultados ainda não foram publicados. Da mesma forma, os acordos 
comunitários têm caráter voluntário e não foram registrados pela ausên-
cia de normas para a sua regulamentação. As áreas mapeadas não estão 
associadas a categorias fundiárias específicas, trata-se de áreas descon-
tinuas, compostas por mosaicos de áreas públicas e domínios privados, 
constituindo o que é denominado o “território do babaçu”.

• Embora o conceito do APL tenha sido desenvolvido com vistas principal-
mente à inserção em mercados institucionais, o aspecto da ampliação do 
acesso aos mercados não recebeu uma atenção específica no projeto 
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APL Babaçu. O posicionamento destacado da COPPALJ, com o seu foco no 
fornecimento de óleo de babaçu com certificação orgânica para empresas 
nacionais e internacionais e o cenário de demanda crescente pelo produto, 
já apontava para uma evolução positiva da produção e da receita desse pro-
duto-chave. As contribuições do projeto nessa frente se concentraram em 
investimentos que permitiram o aprimoramento qualitativo e a prospecção 
de novos produtos. A ampliação da comercialização se deu como efeito, mas 
não como resultado direto de ações direcionadas do projeto. Os esforços 
do projeto na diversificação estiveram orientados principalmente à estrutu-
ração produtiva, especialmente na implantação dos SAFs. Considerando o 
tempo necessário para a consolidação dos SAFs, as perspectivas de comer-
cialização e geração de renda a partir dessa produção ainda são incipientes.

• As organizações e atividades realizadas no contexto do APL Babaçu gera-
ram uma série de contribuições em termos de agregação de valor que não 
foram capturadas pelos indicadores do projeto. A melhoria das instala-
ções, equipamentos e processos na produção de óleo permitiram iniciar a 
produção de óleo refinado (12.620 kg em 2020). A produção de óleo refina-
do foi destacada nas entrevistas como uma das apostas do projeto para a 
agregação de valor na cadeia. Além disso, a diversificação da produção por 
meio dos sistemas agroflorestais também foi empreendida tendo em vista a 
geração de renda para os/as participantes do projeto. A Assema acompanha 
a evolução dos volumes de produção e das receitas geradas pela produção de 
polpas, geleias e licores, além de peças de artesanato.

• Embora a PGPMBio seja uma política muito relevante no contexto do ex-
trativismo do babaçu51, essa relevância é menor para os associados da 
COPPALJ, com o seu posicionamento de destaque no mercado privado e 
internacional. A COPPALJ remunera acima dos valores da PGPMBio e pro-
duz sobras, de modo que seus sócios estão familiarizados com oscilações 
de preço e dinâmicas de mercado. Os mercados públicos poderiam ser re-
levantes para a comercialização do mesocarpo de babaçu e, futuramente, 
para a produção dos SAFs (especialmente polpas de frutas), mas, de acordo 
com as entrevistas, o acesso a esses mercados se mostrou burocrático 
e marcado por problemas de relacionamento e gestão com os órgãos 
públicos responsáveis.

51 OLIVEIRA, Letícia Sales da Costa: “Saiu o dinheiro do coco?”: Avaliação de processo da Política de Garantia de 
Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio) para a amêndoa do babaçu no Médio Mea-
rim. 2020 Dissertação (Mestrado) –Universidade Federal do Pará. Universidade Federal do Pará, Belém, 2020.
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• O arranjo do projeto foi facilitado pelos relacionamentos já existentes entre 
a Assema e as demais organizações, mas não foram realizados esforços 
específicos de fortalecimento institucional no sentido de promover uma 
maior autonomia gerencial das organizações. O componente de capacidades 
técnicas e gerenciais priorizou formações relacionadas a ações de manejo e 
implantação de SAFs, sem ações específicas direcionadas à gestão das or-
ganizações produtivas. Nas entrevistas, foram manifestadas percepções de 
melhoria da autonomia das organizações produtivas, mas isso não se esten-
de às EFAs que participaram dos projetos. Além disso, a função de gestão de 
projetos e captação de recursos é vista como atribuição específica da Asse-
ma no arranjo institucional e não há uma expectativa de que essas funções 
sejam assumidas pelas aglutinadas.

• A negociação dos acordos comunitários evidenciou que a transição do ex-
trativismo para um sistema de manejo sustentável dos babaçuais não é 
simples. A adoção das novas práticas demanda tempo e houve resistências 
no processo, em parte relacionadas a temores de perda do saber tradicional. 
Atualmente, a quebra do coco segue acontecendo de forma manual, uma 
vez que ainda não existe maquinário adaptado às irregularidades do fruto. 
Os investimentos nas melhorias da produção e na agregação de valor dos 
produtos do babaçu contribuem para o fortalecimento da identidade e do 
movimento das quebradeiras, mas também geram receios:

“Vamos ser apenas catadeiras, 
para a máquina quebrar?”

• A implantação pioneira dos SAFs na região de transição entre Amazô-
nia e Cerrado implicou em desafios consideráveis. Inicialmente, foi pensa-
do trabalhar com uma diversificação maior de espécies, mas as experiências 
levaram a um número menor de espécies e introdução de outras ao longo 
do tempo. Por exemplo, o cupuaçu, característico de muitos SAFs na região 
amazônica, não se adaptou à variabilidade climática da região, levando a 
perdas de mudas, tanto nos períodos de seca quanto por inundações. Mas 
foram realizadas várias adaptações, tais como o plantio de cupuaçu no fi-
nal do período de chuva. Também houve dificuldades de conseguir mudas 
adequadas de espécies na região. Os aprendizados sobre os modelos viáveis 
ainda estão em curso. É possível que alguns modelos de SAFs demandem o 
uso de irrigação e a implantação de pequenas barragens e cisternas. Embo-
ra o plantio de fruteiras faça parte da agricultura familiar, os trabalhos de 
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preparação e manutenção dos SAFs representaram atividades novas para a 
maioria dos/as agricultores:

“Não é uma coisa que você planta hoje e colhe amanhã. 
Algumas pessoas desistem, mas não é o nosso caso. 
É uma coisa tão ecológica, a gente fica no meio da 
natureza e o clima é bom.”

• A implantação dos SAFs nas EFAs enfrentou problemas de ordem práti-
ca. Diferente dos anos iniciais, em que as EFAs atendiam um público quase 
adulto, atualmente os/as estudantes ingressam nas EFAs a partir de 10 anos e 
não estão aptos a realizar trabalhos agrícolas mais pesados. O projeto subes-
timou a necessidade de mão-de-obra adulta para a implantação e manutenção 
dos plantios. Em parte, isso foi contornado pela convocação dos pais dos/as 
alunos/as, que participam diretamente da gestão das escolas, mas também 
contribuem com dias de trabalho.

• De forma geral, os/as alunos/as entrevistados valorizam os aprendizados 
nas escolas, mas há tendências de aproveitar a educação oferecida como 
etapa no processo educacional e não como preparação para a atuação 
na propriedade. Esse aspecto está relacionado às tendências gerais de es-
vaziamento e envelhecimento da população rural, que também afeta as co-
munidades do projeto e movimento das quebradeiras de coco. 

“As crianças de oito anos já têm a ideia do estudo 
na cabeça, eu na década de 80 não tinha este sonho. 
Algumas jovens na EFA ainda acham importante a 
coleta de coco, são poucas, mas têm. Mas ninguém vai 
para a faculdade para quebrar coco.”
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•

•

•

•

•

•
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A pandemia incidiu na região logo após finalização do projeto. Todas as ativida-
des coletivas da Assema e das organizações foram suspensas. Foi realizada uma 
assembleia geral em 2020, mas a governança das organizações ficou prejudicada.

O acesso à internet na região é limitado, mas algumas comunidades instalaram 
antenas. Com os/as mais jovens, a articulação funcionou bem remotamente. 

As atividades de produção, beneficiamento e comercialização tiveram continui-
dade e até aumentaram, com equipes reduzidas e revezamentos.

As cantinas foram de grande importância para o abastecimento e manutenção 
do isolamento das comunidades e aumentaram o número de itens oferecidos. 
Algumas reuniões pontuais foram realizadas nas cantinas.

As atividades de assistência técnica foram reduzidas, mas visitas individuais às 
famílias seguiram acontecendo. 

As atividades formativas foram muito prejudicadas, os formatos remotos não se 
viabilizaram, mas foi possível manter contato por meio de grupos de WhatsApp.

Parte das EFAs fecharam durante a pandemia, outras testaram o ensino re-
moto, aulas gravadas e o envio de apostilas, mas o resultado técnico não foi 
considerado bom.

Nas EFAs, algumas hortas foram mantidas e foram distribuídas cestas para as 
famílias. Mas com a falta de consumo pelos/as alunos/as, os canteiros foram 
muito reduzidos.

O governo do estado abriu editais para a distribuição de cestas básicas, alguns 
produtores conseguiram se organizar e fornecer.

Box 1: 
Impactos da pandemia no projeto APL Babaçu
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6.4. Análise dos critérios de avaliação da OCDE 

Evidências Avaliação

Critério Relevância

O projeto realizou contribuições em uma cadeia emblemática da sociobiodiversi-
dade da Amazônia e do Cerrado. O chamado APL Babaçu atua em um dos territó-
rios prioritários para a cadeia, os trabalhos do plano de manejo tiveram caráter 
pioneiro ao abordar os desafios de sustentabilidade do extrativismo.

As contribuições do projeto ampliaram e consolidaram a atuação em diferentes 
elos da cadeia de valor do babaçu, beneficiando-se do arranjo institucional di-
ferenciado construído pelas comunidades do Médio Mearim. A implantação dos 
SAFs possibilitou atividades econômicas complementares que futuramente pode-
rão contribuir de forma mais relevante à geração de renda e à segurança alimen-
tar das comunidades.

Muito relevante

Critério Eficácia

A despeito das variações de alcance no quadro dos indicadores, esse deve ser con-
siderado um projeto que alcançou a maioria de seus objetivos e efeitos. As incon-
sistências verificadas na formulação e aferição de indicadores e metas puderam ser 
esclarecidas nas entrevistas e relatorias. Algumas metas que sofreram atrasos por 
dificuldades operacionais puderam ser alcançadas após a finalização do projeto (por 
exemplo, produção da fábrica de sabonetes).

Eficaz

Critério Eficiência

A documentação do projeto oferece poucos insumos para uma avaliação efetiva 
deste critério e a não realização das visitas de campo limitou o levantamento de 
informações complementares. 

Gargalos de eficiência puderam ser observados em relação aos atrasos na execução 
das atividades, causadas por dificuldades na aquisição dos equipamentos especí-
ficos necessários nas unidades de beneficiamento, na realização dos processos de 
licenciamento para a operação das instalações e na impossibilidade de oficialização 
do plano de manejo.

Pelo caráter pioneiro de algumas ações, por exemplo da implantação dos SAFs, hou-
ve algumas perdas de insumos, o que deve ser considerado parte de processos de 
experimentação e aprendizados.

Poucos elementos 
para a avaliação

Critérios de avaliação da OCDE  
do projeto APL Babaçu

(continua)
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Critério Impacto

Para além dos resultados alcançados durante a vigência do projeto, há perspec-
tiva de geração de impactos de médio prazo no sentido da consolidação de um 
arranjo que associa o extrativismo com a produção diversificada baseada na agri-
cultura familiar e nos SAFs.

Os trabalhos de elaboração do plano de manejo, além de contribuir para a susten-
tabilidade do extrativismo, também alimentaram a construção dos acordos comu-
nitários, que fortalecem o diálogo entre os atores presentes na região, gerando 
oportunidades de convivência entre o extrativismo do babaçu e os outros usos do 
solo e contribuindo para a gestão de conflitos que historicamente caracterizaram 
a região e estiveram na origem da mobilização popular que levou à criação das 
organizações participantes do projeto.

Efeito moderado  
a forte

Critério Sustentabilidade

A sustentabilidade dos resultados e impactos do projeto é de difícil avaliação no con-
texto da incidência para pandemia e da instabilidade político-econômica.

Por um lado, as atividades produtivas e de beneficiamento das organizações não so-
freram impactos maciços pela incidência da pandemia, indicando a robustez do arran-
jo e dos trabalhos de estruturação empreendidos, incluindo os apoios pelo projeto. No 
entanto, os trabalhos de ampliação e consolidação previstos pelo projeto pleiteado no 
contexto da segunda Chamada Pública da Componente Produção Sustentável não pu-
deram ser implementados, com rebatimento para a sustentabilidade dos resultados. 
Vale também lembrar que os impactos da pandemia sobre o trabalho das EFAs, os re-
sultados de formação e a implantação dos SAFs nas escolas foram mais significativos, 
comprometendo a sustentabilidade ao menos temporariamente.

As perspectivas de médio prazo do extrativismo do babaçu foram discutidas em várias 
entrevistas. Como em outras regiões, verifica-se um envelhecimento da população 
rural, que também atinge as mulheres quebradeiras de coco. A quebra do coco ainda 
é realizada manualmente, exigindo um trabalho físico pesado, que se torna penoso 
para as mulheres de idade mais avançada e não é atraente para a maioria das mu-
lheres jovens. O trabalho das EFAs tornou a educação formal de qualidade acessível 
para o público jovem da região, mas também permitiu que os/as jovens prossigam na 
busca da qualificação profissional. Mesmo que várias permaneçam na região e atuan-
do nas cadeias ou em serviços relacionadas a elas (por exemplo, como professoras 
ou monitoras das EFAs, como gestoras das cantinas ou trabalhadoras nas usinas de 
beneficiamento), via de regra, o interesse por seguir na coleta nos moldes atuais é 
baixo. Essa dinâmica deve se constituir em ponto de atenção para o funcionamento 
do arranjo do babaçu, especialmente considerando que se trata de uma cadeia com 
demanda consolidada e até mesmo crescente. Possíveis perspectivas de continuidade 
podem estar associadas a uma combinação entre uma futura mecanização da quebra 
com os ganhos de produtividade possibilitados pelas técnicas de manejo do babaçu 
desenvolvidas com apoio do projeto.

Sustentabilidade 
média

(continuação)
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6.5. Análise das Salvaguardas de Cancun

Salvaguardas de Cancun do projeto APL Babaçu

Salvaguarda Atende Observações

Ações complementares 
ou consistentes com os 
objetivos dos programas 
florestais nacionais e 
outras convenções e 
acordos internacionais 
relevantes

Sim

De maneira geral, os projetos da Componente de Atividades Pro-
dutivas Sustentáveis se alinham com o Objetivo 7 da fase 2016 a 
2020 do PPCDAm (“Promover o Manejo Florestal Sustentável”). 
O presente projeto se associa diretamente ao Resultado 7.2 
(“Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Sociobiodiversidade”), 
com destaque para as linhas de ação 7.2.2. (“Apoiar projetos de 
inclusão produtiva sustentável para povos indígenas, povos e co-
munidades tradicionais e extrativistas”) e 7.2.3. (“Produzir e dis-
seminar materiais de recomendações e boas práticas de manejo 
de espécies nativas da sociobiodiversidade em linguagem ade-
quada para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais 
e agricultores/as familiares”). Conforme apontado na análise, as 
políticas de promoção de compras públicas, previstas no eixo Ins-
trumentos Normativos e Econômicos (Resultado 9.4) poderiam 
ter apresentado um potencial, mas não se mostraram de rele-
vância para o projeto.

Em relação à promoção e implementação de SAFs, o PPCDAm 
2016 a 2020 menciona esse tema entre os resultados das fases 
anteriores52, mas não prevê ações específicas nessa agenda. 
No entanto, há alinhamento com outras normativas nacionais, 
tais como o Código Florestal e o Plano Nacional de Recuperação 
da Vegetação Nativa, que preveem a implantação de sistemas 
agroflorestais como forma de recomposição de Reserva Legal no 
contexto da agricultura familiar (Lei nº 12.651/2012, art. 66, § 
3º), destacando suas contribuições para a segurança alimentar e 
outros benefícios sociais e econômicos.

O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e 
das Queimadas no Estado do Maranhão data de 2011 e, portan-
to, não conta com diretrizes atualizadas para o período de imple-
mentação do projeto. O único objetivo específico ao qual o proje-
to em parte se alinha é “Apoiar o desenvolvimento de pesquisas 
para o fortalecimento de atividades produtivas Sustentáveis”, na 
medida em que pode ser considerado que os trabalhos de elabo-
ração do plano de manejo se associam a esses esforços. Mas não 
há um foco específico do plano na promoção ou fortalecimento 
de produtos da sociobiodiversidade. 

Evidentemente, as leis municipais de livre acesso aos babaçuais 
no estado são mecanismos de proteção relevantes no contexto 
do projeto.

52 MMA. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
Legal. Documento base: contexto e análises. 2016. p. 8.

(continua)
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Estruturas de governan-
ça florestais nacionais 
transparentes e efica-
zes, tendo em vista a 
soberania nacional e a 
legislação nacional

Não Não se verificou contribuições específicas do projeto a esse as-
pecto.

Respeito pelo conhe-
cimento e direitos dos 
povos indígenas e mem-
bros de comunidades 
locais, levando-se em 
consideração as obriga-
ções internacionais rele-
vantes, circunstâncias e 
leis nacionais e obser-
vando que a Assembleia 
Geral da ONU adotou a 
Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas

Ampla

O projeto atuou diretamente na promoção do extrativismo do 
babaçu, como atividade tradicionalmente exercida pelas comu-
nidades na região do Médio Mearim. 

Os debates sobre os desafios da continuidade e evolução dos 
sistemas de usos dos recursos naturais e os modos de vida das 
comunidades estiveram no centro das preocupações do projeto.

Participação plena e efe-
tiva das partes interessa-
das, em particular povos 
indígenas e comunidades 
locais, nas ações referi-
das nos parágrafos 70 e 
72 da Decisão 1/CP 16

Sim

Não foram identificadas evidências de atendimento formal às de-
cisões, mas vale destacar que o arranjo de execução do projeto é 
composto por organizações formadas e consolidadas pelo movi-
mento social impulsionados pelas comunidades extrativistas pre-
sentes na região (incluindo também comunidades quilombolas), 
que participam ativamente da gestão e do desenvolvimento des-
tas organizações.

O projeto foi inserido nos mecanismos de planejamento partici-
pativo praticados no contexto do arranjo institucional da Asse-
ma. Houve um investimento consistente em ações de comunica-
ção e na disponibilização do Manual de Boas Práticas de Manejo 
do Babaçu.

Quanto ao estabelecimento do sistema de monitoramento do pro-
jeto, os problemas verificados foram abordados na análise. Houve 
fragilidades na formulação e na verificação dos indicadores, que 
inclusive dificultam conclusões sobre as contribuições para gera-
ção de renda a partir dos resultados do projeto.

(continuação)

(continua)
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Ações consistentes com a 
conservação das florestas 
naturais e diversidade 
biológica, garantindo 
que as ações referidas no 
parágrafo 70 Decisão 1/
CP 1611 não sejam utili-
zadas para a conversão 
de florestas naturais, 
mas sim para incentivar a 
proteção e conservação 
das florestas naturais e 
seus serviços ecossistê-
micos e para melhorar 
outros benefícios sociais 
e ambientais

Sim

O foco da contribuição está na proteção dos babaçuais e no uso de 
áreas para a recuperação por meio da implantação de SAFs com 
finalidades econômicas e para segurança alimentar. A implantação 
dos SAFs ainda está passando por etapas de experimentação e 
adaptação às condições climáticas na região, mas há uma atenção 
ao uso de espécies nativas, tais como o cupuaçu.

Não houve uma atuação do projeto em áreas protegidas, o pú-
blico envolvido está prioritariamente localizado em projetos de 
assentamento.

Ações para tratar os 
riscos de reversões em 
resultados de REDD+

NA
Não aplicável. Possivelmente poderia ser abordado futuramente, 
com uma maior difusão e consolidação dos SAFs em escala na 
região.

Ações para reduzir o des-
locamento de emissões de 
carbono para outras áreas

NA Não aplicável

(continuação)
CRÉDITO

: Assem
a
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6.6. Análise dos Critérios Transversais

Critério Atende Observações

Redução  
da pobreza Sim

Houve incrementos tanto no volume quanto na receita dos produtos in na-
tura e beneficiados apoiados pelo projeto. A despeito da dificuldade de deri-
var evidências mais concisas a partir dos indicadores do projeto, o aumento 
das receitas das organizações produtivas que participaram do projeto traz 
indicativos da contribuição para a geração de renda dos/as sócios/as des-
sas organizações. Cabe destaque ao fato de os preços pagos pela COPPALJ 
para as amêndoas de babaçu serem superiores aos preços mínimos estabe-
lecidos na PGPMBio, indicando a relevância da atuação dessa organização 
para a geração de renda dos/as seus/suas sócios/as em uma região em que a 
PGPMBio constitui um importante mecanismo de combate à pobreza.

O projeto fortaleceu alternativas econômicas associadas a várias formas de 
aproveitamento do babaçu, como produto associado à valorização das flores-
tas de transição entre os biomas da Amazônia e do Cerrado.

O projeto não teve ações na Componente Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico, mas a elaboração do plano de manejo comunitário sustentável do 
babaçu contribuiu com elementos relevantes para um modelo de desenvolvi-
mento adequado à região.

Equidade 
de gênero Sim

Conforme relatado, a coleta e quebra do babaçu é uma atividade com 
forte protagonismo das mulheres nas comunidades. Embora os homens 
também participem dessas atividades, tradicionalmente suas atividades 
estavam mais direcionadas à produção agrícola. 

O projeto desenvolveu ações em ambas as linhas da ação, investindo tanto 
no fortalecimento da cadeia do babaçu quanto na promoção complemen-
tar dos SAFs, sendo que estes também foram implementados por mulhe-
res, embora em menor grau. 

As mulheres também exercem protagonismo no arranjo organizacional, 
sendo, por exemplo, a AMTR uma organização composta e gerida exclusi-
vamente por mulheres. A fabricação dos sabonetes foi iniciada como ativi-
dade que especificamente deveria promover a geração adicional de renda 
para as suas associadas.

As entrevistas trouxeram várias evidências do fortalecimento das mulheres 
por meio das atividades econômicas e da participação nas organizações, 
destacando ganhos em autonomia e participação na tomada de decisão. 

Foi levantado o número de mulheres beneficiadas pelas ações do projeto 
como indicador padrão do Fundo Amazônia, mas não houve desagregação 
dos demais indicadores por gênero. O desempenho quantitativo abaixo da 
expectativa desse indicador foi analisado no item 6.2.2.

Por último, as atividades de gestão e beneficiamento nas organizações 
apoiadas pelo projeto foram destacadas como atrativos para o envolvi-
mento de mulheres jovens nas cadeias (por exemplo, há várias mulheres 
atuando na gestão das cantinas comunitárias e nas usinas de beneficia-
mento), o que contrasta com as tendências de envelhecimento verificadas 
na coleta e quebra do babaçu.
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7. Conclusões e Lições Aprendidas

A trajetória das organizações articuladas na região do Médio Mearim representa 
um caso peculiar de arranjo organizacional, marcado e impulsionado pelos movimentos 
populares ativos na região desde a década de 1980. Ao mesmo tempo em que isso traz 
destaque para as dinâmicas e resultados alcançados pelo proejto APL Babaçu, também 
limita conclusões generalizadas e a ampliação ou replicação das abordagens para outras 
regiões ou projetos. 

O projeto APL Babaçu, apoiado pelo Fundo Amazônia, representa uma etapa na traje-
tória percorrida e se destaca pela sua envergadura, representando a maior iniciativa imple-
mentada pela Assema e as organizações associadas até então. O projeto alcançou a maioria 
de seus objetivos e resultados, sendo que alguns puderam ser complementados no período 
pós-projeto. Claramente é percebido como relevante para a ampliação e consolidação das 
organizações e das atividades de produção e beneficiamento por elas empreendidas. Impac-
tos maiores poderiam ser alcançados caso as atividades tivessem se desdobrado no projeto 
aprovado no contexto da segunda chamada pública da Componente Produção Sustentável.

A combinação de linhas de ação na cadeia do babaçu e na implantação de SAFs 
como mecanismos de diversificação produtiva atendeu a objetivos e focos distintos, mes-
mo assim, trata-se de um projeto que atuou ao longo de diferentes etapas de uma cadeia 
emblemática para o uso e a conservação da sociobiodiversidade em uma região relevante 
para o enfrentamento do desmatamento em áreas de transição na Amazônia.

O protagonismo das mulheres na coleta e quebra do babaçu já representava um 
elemento de destaque na atuação das organizações envolvidas no arranjo do projeto. Por-
tanto, a atenção a aspectos de igualdade de gênero integrou as ações do projeto, mas não 
foi alvo de abordagens específicas distintas das já presentes.

No contexto dos demais projetos contemplados na avaliação, o projeto APL Babaçu 
se destaca pela abordagem de temas relacionados à juventude, decorrentes da inserção 
das Escolas Família Agrícola no arranjo organizacional. Esse fator propiciou que a temáti-
ca fosse abordada de forma específica nas entrevistas, mas também incentivou a atenção 
ao tema na avaliação dos demais projetos, evidenciando que os aspectos relacionados 
deveriam receber maior destaque e direcionamento nos projetos do Fundo Amazônia.
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1. Ficha de Apresentação do Projeto

2. 

Anexo 1: Avaliações Individuais dos Projetos

Organização responsável pela gestão do projeto 
World Wildlife Fund (WWF) Brasil

Tipo de acesso
Demanda espontânea, apresentação inicial  
do projeto: abril de 2009.

Período do projeto
2° trimestre de 2014 ao 4° trimestre de 2017

Valor de apoio do Fundo Amazônia
R$ 3.205.943,00

Beneficiários/as
Pescadores artesanais e  
comunidades ribeirinhas e indígenas.

Local
Municípios de Feijó, Tarauacá  
e Manoel Urbano, no estado do Acre.

Categorias fundiárias
Terras Indígenas

Eixos
Produção sustentável

Pesca 
Sustentável
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2. Resumo do Projeto

O projeto Pesca Sustentável promoveu a adoção de medidas de gestão 
aliadas à assinatura de acordos de pesca, a fim de reduzir a degradação dos 
ecossistemas aquáticos e estabelecer alternativas econômicas sustentáveis ao 
desmatamento no estado do Acre. Foi desenvolvido um padrão para a certifi-
cação do pirarucu manejado e elaborado um programa de melhoria da pesca. 
Além disso, foi desenvolvido um estudo de viabilidade ecológico-econômica e 
analisado o potencial de expansão das práticas de gestão da cadeia produtiva 
do pirarucu. O conhecimento adquirido pode ser usado para orientar a con-
cepção de ações necessárias para expandir essas práticas e fortalecer a cadeia 
produtiva do pirarucu.

3. Lógica de Intervenção do Projeto 

O projeto Pesca Sustentável foi uma derivação da proposta apresentada 
pelo World Wildlife Fund (WWF) Brasil por meio de demanda espontânea. 
A proposta original envolvia as cadeias da borracha, castanha-do-brasil, 
madeira e pescado em várias regiões nos estados do Acre e do Amazonas. 
Sob o título de “Valorizar Ecossistemas e Comunidades: a Valorização dos 
Produtos e Serviços Ecológicos como Estratégia para Promover o Desenvol-
vimento Sustentável Local e Reduzir o Desmatamento e a Degradação dos 
Ecossistemas no Sudoeste da Amazônia”, a proposta submetida ao Fundo 
Amazônia definia os seguintes objetivos:

Objetivo Geral (efeitos indiretos)

Promover a adoção de políticas medidas e ações para reduzir as taxas de desmata-
mento e degradação dos ecossistemas no sudoeste da Amazônia. Além disso, assegurar 
a conservação dos ecossistemas naturais no longo prazo, por meio do fortalecimento 
de atividades econômicas sustentáveis, embasado na valorização de produtos e serviços 
dos ecossistemas, na coesão social, no engajamento de atores locais e no subsídio a de-
cisões de políticas públicas.

Objetivos específicos (efeitos diretos esperados)

• Avaliar os impactos das cadeias produtivas sustentáveis e não sustentáveis 
na geração de renda e na redução ou incremento do desmatamento, da de-
gradação dos ecossistemas e das emissões de carbono associadas.
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• Fomentar a implementação de ações estruturantes para o fortalecimento de 
cadeias produtivas sustentáveis e a provisão de pagamentos por serviços eco-
lógicos em locais prioritários.

•Incentivar a replicação dos resultados do projeto junto a atores locais, através de 
uma estratégia efetiva de comunicação.

A proposta original apresentava um orçamento total aproximado de R$ 25 mi-
lhões, sendo R$ 17 milhões solicitados ao Fundo Amazônia. Após longo processo de ne-
gociação, o projeto foi aprovado em 2013 e contratado em 2014. Como registro do novo 
projeto aprovado e de acordo com os procedimentos vigentes no período de implemen-
tação, foi elaborado um novo quadro lógico para o projeto, adequando-o à estrutura de 
resultados do Fundo Amazônia (Figura 4).

Figura 4: Quadro Lógico do projeto Pesca 
Sustentável acordado junto ao Fundo Amazônia53

53 Há um equívoco na descrição do produto associado ao primeiro efeito direto, que descreve um produto do 
projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu. O produto correto é “Elaboração de planos de manejo de babaçuais”

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades de pesca sustentável têm atratividade econômica  

nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá (Acre)
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Fonte: Fundo Amazônia/BNDES
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Na implementação e relatoria do projeto, a organização executora organizou a estraté-
gia de implementação em quatro componentes, em substituição aos dois objetivos/efeitos di-
retos, mas mantendo os produtos conforme o Quadro Lógico. Tal estrutura orientou a des-
crição das atividades nos Relatórios de Desempenho e Relatório de Avaliação de Resultados.

Componente 1 — Desenvolver análise sobre a viabilidade ecológica e econômica  
e do potencial de expansão das práticas de manejo e da cadeia produtiva do pirarucu.

Produto 1.1: Facilitação para a construção coletiva de acordos de pesca e realização de oficinas e 
fóruns regionais para a sua discussão

Produto 1.2: Levantamento da população de pirarucu, da despesca e sistematização da estatísti-
ca pesqueira, com capacitação das comunidades de pescadores para a sua realização

Produto 1.3: Apoio técnico e fornecimento de insumos para as operações de despesca 

Componente 2 — Construir e consolidar sistemas participativos de manejo dos recursos pesqueiros

Produto 2.1: Elaboração de plano de viabilidade ecológica e econômica e de estratégia de produ-
ção e comercialização para a cadeia produtiva do pirarucu na área de abrangência do projeto

Produto 2.2: Apoio técnico e capacitação em boas práticas de manejo e beneficiamento do pirarucu

Componente 3 — Certificação MSC da pescaria de pirarucu nativo manejado

Produto 2.3: Desenvolvimento de um padrão para certificação do pirarucu manejado e sua apli-
cação na área de abrangência do projeto.

Componente 4 — Comunicação do projeto

A Componente 4, voltada à comunicação, não contava com produtos especificados  
no Quadro Lógico e indicadores no plano de monitoramento.

Quadro 2: Componentes e produtos previstos 
na proposta do projeto Pesca Sustentável

4. Metodologia Específica

Na avaliação do projeto Pesca Sustentável, foram seguidos os passos me-
todológicos gerais definidos para avaliação, realizando as etapas de entrevis-
ta exploratória com a coordenação do projeto e a missão focada nos demais 
participantes do projeto. A avaliação se beneficiou do trabalho de articulação 
e mobilização realizado pela coordenação do projeto, mas esbarrou no acesso 
aos indígenas do município de Tarauacá, devidos às medidas de isolamento 
que consideravam o crescimento de casos de covid-19 no estado do Acre.
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5. O Projeto na Trajetória 
da Organização

5.1. Contexto organizacional

A Rede WWF iniciou sua atuação no Brasil em 1971 com o olhar voltado a conser-
vação de espécies. Em 1990, foi aberto um escritório em Brasília e, em 1996, criou-se 
oficialmente o WWF-Brasil, organização brasileira autônoma e sem fins lucrativos de 
conservação da natureza que passou a integrar a rede internacional. Além da sede em 
Brasília, o WWF-Brasil conta, hoje, com outros quatro escritórios em São Paulo (SP), 
Rio Branco (AC), Manaus (AM) e Campo Grande (MS).

Na época do projeto, a atuação do WWF-Brasil estava estruturada em programas 
de conservação temáticos (Agricultura e Meio Ambiente, Água para a Vida, Educação para 
Sociedades Sustentáveis e Mudanças Climáticas e Energia, além de um Laboratório de Eco-
logia da Paisagem) e programas regionais (Apoio ao Desenvolvimento Sustentável na Ama-
zônia, Áreas Protegidas e Apoio ao Programa Arpa, Cerrado-Pantanal e Mata Atlântica). 

A atuação do WWF-Brasil na cadeia da pesca iniciou-se de forma integrada à 
estruturação do turismo de base comunitária em Silves, no Amazonas. Como parte 
dos processos de estruturação organizacional, a “agenda da pesca” passou a compor 
o Programa Amazônia, com sede, na época, em Rio Branco. No âmbito do programa, 
elaborou-se o projeto Alto Purus, implementado nos municípios de Sena Madureira e 
Manoel Urbano no Acre a partir de 2005. Esse projeto articulava-se com a estruturação 
e fortalecimento da pesca artesanal através de ações da Secretaria de Produção do Go-
verno do Estado do Acre (SEAPROF). Os acordos de pesca eram a estratégia central, a 
qual somavam-se ações de fomento, assistência técnica e fiscalização, que compunham 
a atuação governamental a partir da integração entre os órgãos e liderança da equipe 
de pesca na SEAPROF. 

Os resultados do projeto Alto Purus em Manoel Urbano chamaram a atenção da 
Colônia de Pesca de Feijó (COPAF), que, a partir de 2007, passou a participar de capaci-
tações e fóruns municipais realizados em Manoel Urbano. Ações pontuais começaram 
a ser realizadas em Feijó e consultorias indicaram um potencial de pesca ainda maior 
nesse município. A partir desses indicativos, a WWF-Brasil ampliou a área de atuação 
para a região dos rios Envira e Tarauacá. 

A partir de 2010, a pesca artesanal perdeu espaço na nova estratégia do governo 
do Acre, redirecionada ao fomento da piscicultura. A equipe técnica governamental foi 
desmobilizada e gradativamente aconteceu uma retração da participação do governo 
do Estado nas ações.

Quando o projeto Pesca Sustentável foi aprovado, a parceria com o governo do es-
tado mantinha-se sobretudo localmente, em Feijó. Para suprir a lacuna na equipe téc-
nica, o WWF-Brasil selecionou uma empresa de consultoria para assumir grande parte 
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da assessoria técnica ao projeto Pesca Sustentável: a Tipoia – Trabalho e Inclusão para 
Populações, Organizações e Instituições das Américas Ltda. Outras consultorias comple-
mentavam o apoio técnico ao projeto de forma mais pontual.

Ainda sobre o contexto organizacional, é importante mencionar a mudança de 
coordenação do projeto em janeiro de 2016. A partir de então, o projeto passa a contar 
com uma presença mais constante no acompanhamento e coordenação das atividades.

Após a conclusão do projeto Pesca Sustentável, foi realizada, em 2019, uma abran-
gente rodada de “devolutivas e avaliação” visando monitorar os seus efeitos e colher 
lições aprendidas. Houve ainda continuidade de algumas ações junto às comunidades, 
sobretudo junto às indígenas de Tarauacá, onde o projeto teve um cunho mais educati-
vo que econômico. Como desdobramentos do projeto, vinha sendo feita uma articulação 
com a Federação Estadual de Pescadores, que congrega 16 colônias, na tentativa de ga-
rantir a continuidade das ações e apropriação das lições aprendidas, através da criação 
de um Fórum Estadual de Pesca. Ambas as atividades foram interrompidas devido à 
pandemia de covid-19 no início de 2020. 

5.2. Concepção e estratégia de implementação

O projeto Pesca Sustentável, original, apresentado em 2009 pelo WWF-Brasil ao 
Fundo Amazônia, antecede as estratégias dos editais direcionados da Componente Ati-
vidades Produtivas Sustentáveis (APS). Em termos de desenho e concepção, a proposta 
já previa uma ação específica para a pesca, visando consolidar o sistema de manejo em 
andamento desde 2005 em Manoel Urbano e Sena Madureira, no Acre; e iniciar proje-
tos demonstrativos em Boca do Acre e Pauini, no Amazonas. 

Para fins da avaliação, não foi disponibilizado um novo documento que sistematize 
a estratégia de implementação revisada para o projeto que foi aprovado em 2013. A refe-
rência que se tem é o Quadro Lógico, no qual ajusta-se a abrangência do projeto ao estado 
do Acre e redefine os municípios para Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá. 

A partir das entrevistas com a equipe do projeto, resgatou-se que a intenção do projeto 
Pesca Sustentável era, de certa forma, reproduzir a experiência bem-sucedida do projeto 
Alto Purus, realizado em parceria com o governo do Acre e a Colônia de Pesca de Manoel 
Urbano, no qual os acordos de pesca possibilitaram o incremento de 260% da população 
de pirarucu em três anos de manejo da espécie54. A estratégia do projeto partiu do enten-
dimento dos acordos de pesca como um instrumento formal de cogestão que regula o uso 
de lagos e cria a base para manejo do pirarucu, a espécie comercial central a ser manejada. 

Os acordos de pesca são construídos de forma participativa, envolvendo repre-
sentantes de todos os usuários: comunidades ribeirinhas, pescadores profissionais as-
sociados às colônias de pesca, assim como representantes dos órgãos “reguladores” e 

54 WWF-Brasil. Projeto Valorizar Ecossistemas. Fundo Amazônia, 20019. p. 64.
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fomentadores da atividade, como governos estaduais, municipais e federais. Os acordos 
estabelecem as regras de uso do lago, como tipos de apetrechos, períodos de pesca, mas 
também a repartição dos benefícios da pesca comercial, visando garantir a conservação 
dos lagos, melhorar a população de peixes e proteger espécies ameaçadas – como é o caso 
do pirarucu. A partir do direcionamento dos acordos, o manejo do pirarucu acontece con-
forme a cota de pesca a ser licenciada pelo órgão ambiental a partir de dados da estatística 
pesqueira gerados em atividades de contagem e monitoramento.

Na estratégia adotada pelo projeto Pesca Sustentável, as colônias de pesca são o 
principal operador da cadeia produtiva a ser fortalecido, através de ações de capacitação, 
desenvolvimento organizacional e infraestrutura. Entre os pescadores e equipe do proje-
to, a pesca do pirarucu é considerada uma atividade altamente especializada, que requer 
um misto de talento e técnica. Para criar essa expertise, adotou-se a estratégia de criar 
um Grupo de Manejo de Pirarucu (GMP) no âmbito de cada colônia de pesca. Os membros 
do grupo participaram de um intenso processo de capacitação continuada para exercer 
tanto as atividades de monitoramento (contagem que antecede a pesca) quanto de pesca e 
beneficiamento (corte e salga realizados após a pesca para possibilitar o armazenamento 
durante a viagem). A pesca acontece em expedições que podem durar de 20 a 40 dias, 
devido à distância dos lagos no Acre.

O manejo foi implementado em comunidades ribeirinhas e nas Terras Indígenas 
Kaxinawá Nova Olinda e Praia do Carapanã. As comunidades foram mobilizadas para a 
construção participativa dos acordos de pesca. Os momentos de reunião foram oportunos 
como diálogo das comunidades com representantes de governo e da colônia de pesca, 
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possibilitando a apresentação de necessidades das comunidades. Os acordos possibilitam 
a regulação do uso dos lagos, o que pode significar a redução de pesca predatória e au-
mento na disponibilidade de peixe para a comunidade. O manejo do pirarucu possibilita 
a limpeza dos lagos (remoção de vegetação), uma importante ação para facilitar a pesca 
pelas comunidades, mas também abre espaço para maior ação da pesca predatória, daí a 
importância de acordos de pesca sólidos e com efetiva atuação de medidas de fiscalização. 

Os acordos de pesca estabelecem a repartição da receita gerada na pesca do pira-
rucu. As comunidades recebem 20% do valor da pesca referente ao lago onde vivem. No 
caso de terras indígenas, elas recebem um percentual maior, visto que a Colônia de Pesca 
não se beneficia do pescado desses territórios. Nas demais, a colônia recebe 15% e o grupo 
de manejo 65% em todos os casos. As comunidades têm autonomia para definir a utiliza-
ção dos recursos, mas foi estimulado, pelo projeto, a destinação para atividades coletivas. 
Houve casos em que se optou por repartir o recurso entre as famílias que participaram 
diretamente das atividades. No caso de Feijó, a Colônia de Pesca propôs filiar ribeirinhos, 
fornecendo carteiras de pesca, para motivar sua atuação como “guardiões dos acordos 
de pesca”55 no âmbito do projeto e, com isso, viabilizar o recebimento do seguro defeso. 

Desde a experiência em Manoel Urbano, a comercialização do pirarucu acontecia 
localmente, em geral ligada a eventos municipais que possibilitassem dar visibilidade ao 
produto e ao projeto como um todo. Assim, o calendário de produção era organizado 
para que a pesca acontecesse em data próxima a realização desses eventos, que em geral 
absorviam rapidamente toda produção. Os estudos iniciais estimavam um aumento da 
produção de pirarucu, assim o projeto Pesca Sustentável previu atuar na certificação da 
produção, aspirando fornecer produção certificada nas Olimpíadas de 2016. Para tanto, 
criou-se uma linha de viés científico para desenvolver um inovador padrão de certificação 
a partir da pesca marinha. 

Em paralelo a toda essa estruturação da cadeia do pirarucu na perspectiva de 
geração de renda em Feijó e Manoel Urbano, o projeto ganhou contornos distintos em 
Tarauacá. O mapeamento no Rio Tarauacá indicou que parte dos lagos manejáveis esta-
riam no estado do Amazonas, portanto fora da “jurisdição” da Colônia de Pesca. Por ou-
tro lado, lideranças da Terra Indígena Kaxinawá Praia do Carapanã buscaram o WW-
F-Brasil para que a experiência de manejo também fosse realizada em seu território. 

Com isso, o projeto Pesca Sustentável teve duas áreas de atuação distintas, uma 
de “arranjo-produto e outra de arranjo-educativo”56. No Rio Envira, houve uma con-
tinuidade da estratégia adotada em Manoel Urbano, com foco na Colônia de Pesca e 
integrada à atuação do governo do estado. No Rio Tarauacá, a estratégia foi diferente, 

55 Inscritos como pescadores, os ribeirinhos podem acessar o seguro defeso e garantir remuneração por 
seu trabalho de proteção e monitoramento dos acordos de pesca.

56 WWF. Relatório de Avaliação de Resultados. WWF, 2017. p. 36.
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criada durante a execução do projeto. Embora, no Rio Envira, o projeto também tivesse 
atuado em Terras Indígenas, no Rio Tarauacá, o foco estava mais diretamente ligado à 
gestão territorial e à segurança alimentar do que à geração de renda.

Em Manoel Urbano, foram identificadas mudanças no comprometimento da Colônia 
de Pesca com a proposta de manejo sustentável. E, apesar do interesse dos membros do Gru-
po de Manejo, após algumas reuniões no âmbito do projeto, avaliou-se que não haveria as 
condições mínimas para continuidade das ações naquele município. Assim, embora tenha 
sido mantido no escopo de atuação, poucas atividades foram realizadas naquele município.

6. Avaliação dos Resultados

6.1. Alcance dos indicadores pactuados

No Plano de Monitoramento do projeto Pesca Sustentável, consta uma 
lista de indicadores para os dois efeitos diretos conjuntamente e sem distin-
ção. E ainda indicadores específicos para cada um dos produtos previstos, 
conforme estrutura do Quadro Lógico do projeto. 

Para a avaliação apresentada a seguir, foram usados os indicadores 
consolidados no plano de monitoramento do projeto, acordado entre os exe-
cutores e a equipe do Fundo Amazônia. São apresentadas as metas e a evo-
lução anual desses indicadores. A variação percentual indica a percentagem 
de alcance da meta ao final do projeto, seguindo a seguinte classificação:

Classificação do alcance dos indicadores Alcance Avaliação

< 50% Muito abaixo do esperado

50 a 80% Abaixo do Esperado

80 a 120% Alcançado

> 120% Superado

No município de Manoel Urbano, os conflitos internos, já mencionados, inviabili-
zaram a implementação do projeto e os dados reportados para 2015, 2016 e 2017 per-
maneceram os mesmos reportados ao final de 2014 (muitos dos quais relativos à linha 
de base) para todos os indicadores do plano de monitoramento, gerando uma análise 
enviesada para alguns desses números.
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EFEITO DIRETO 1: Manejo do pirarucu implementado em 15 lagos de várzea.

EFEITO DIRETO 2: Cadeia produtiva do pirarucu manejado com valor agregado ampliado.

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

N° de acordos 
de pesca 
aprovados 
coletivamente 
e submetidos 
ao órgão com-
petente

4
Feijó 

propostas 
submeti-

das MMA/
MPA

15 9 13 22 22 147

N° de acordos 
de pesca re-
gulamentados 
pelo órgão 
competente

3
Manuel 
Urbano

15 3 3 9
9  

(+10 
tramitação)

60

Incremento 
dos estoques 
nos lagos ma-
nejados (indi-
víduos jovens, 
indivíduos 
adultos, rela-
ção jovens/
adultos)

Manuel 
Urbano: 
0,54  

Feijó: 0,78 

Tarauacá: 
sem dados

15  
(lagos  

monitorados)

Feijó: 0,85  
 
Manuel 
Urbano e 
Tarauaca:
sem dados

Manuel 
Urbano:  
sem dados  
 
Feijó: 0,49  
 
Tarauacá: 1

Manuel 
Urbano: sem 
dados  
 
Feijó: 0,44 

Tarauacá: 0,6

Manuel  
Urbano: 0,8  
 
Feijó: 0,84 

Tarauacá:  
sem dados

NA

N° de 
pescadores 
diretamente 
beneficiados 
pelo projeto

25  
Manuel 
Urbano: 15 
Feijó: 10  
Tarauacá:  0

60

41  
Manuel 
Urbano: 15 
Feijó: 15  
Tarauacá: 11

54  
Manuel 
Urbano: 15 
Feijó: 15  
Tarauacá: 24

58  
Manuel 
Urbano: 15 
Feijó: 18  
Tarauacá: 25

55  
Manuel  
Urbano: 15  
Feijó: 15  
Tarauacá: 25

92

N° de 
indivíduos 
diretamente 
beneficiados 
pelas ativida-
des apoiadas 
pelo projeto 
(a partir do 
número de 
famílias, x 3,7 
indivíduos)

569  
Manuel 
Urbano: 
310  
Feijó: 259  
Tarauacá: 0

800

975  
Manuel  
Urbano: 310  
Feijó: 610 
Tarauacá: 55

1072  
Manuel 
Urbano: 310 
Feijó: 707 
Tarauacá: 55

1109  
Manuel 
Urbano: 310 
Feijó: 707 
Tarauacá: 92

1327  
Manuel  
Urbano: 310  
Feijó: 925 
Tarauacá: 92

166

N° de indi-
víduos de 
etnia indígena 
diretamente 
beneficiados 
pelas ativida-
des apoiadas 
pelo projeto

0 120 0 991 991 991 826

(continua)



ANEXO I:  
2 — Pesca Sustentável

139
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

N° de 
mulheres 
diretamente 
beneficiadas 
pelas ativida-
des apoiadas 
pelo projeto

23  
Manuel 
Urbano: 13  
Feijó: 10  
Tarauacá: 0

240

45  
Manuel 
Urbano: 13 
Feijó: 25 
Tarauacá: 7

398  
Manuel 
Urbano: 13 
Feijó: 260  
(associadas 
Z4) 
Tarauacá: 
260 
(moradoras 
TI)

398

373 
Manuel Urba-
no: 13 
Feijó: 100  
(associadas Z4) 
Tarauacá: 260 
(moradoras TI)

155

N° de mulhe-
res exercendo 
cargos de 
coordenação 
no WWF-Brasil 
e número total 
de indivíduos 
exercendo car-
gos de coor-
denação nessa 
instituição

36% 35% 36% 38% 62% 35% 100

N° de or-
ganizações 
comunitárias 
fortalecidas

2
Manuel 
Urbano: 1 
Feijó: 1 
Tarauacá: 0

3

3  
Manuel 
Urbano: 1  
Feijó: 1  
Tarauacá: 1

3 3 3 100

Receita obtida 
com a ativida-
de econômica 
de uso susten-
tável apoiada 
pelo projeto

Manuel U. 
Família / 
pescador: 0 
Comunida-
de: 0
Colônia: 0 
 
Feijó 
Família / 
pescador: 
R$ 650,00/
pescador/
ano  

Comuni-
dades: R$ 
158,00/ano 

Colônia:  
R$ 158,00/
ano 
 
Tarauacá 
Família / 
pescador: 0 
Comunida-
de: 0
Colônia: 0

Aumento  
de 30%

Feijó  
Família / 
pescador: 
R$ 1.530,00/
pescador/
ano  

Comuni-
dades: R$ 
940,00/ano 

Colônia:  
R$ 758,00/
ano

Feijó  
Dados acu-
mulados ao 
ano anterior

Família / 
pescador: R$ 
2.716,91 a 
R$ 2.946,66/
pescador/
ano  

Comuni-
dades: R$ 
6.158,00/
ano 

Colônia:  
R$ 1.758,00/
ano

Feijó  
Dados acu-
mulados ao 
ano anterior

Família / 
pescador: 
R$ 3.634,66 
pescador/
ano  

Comuni-
dades: R$ 
8.040,00/
ano 

Colônia:  
R$ 2.858,00/
ano

Feijó  
Não houve 
pesca. Repete 
dados do ano 
anterior

Família / 
pescador: R$ 
3.634,66 pes-
cador/ano  

Comunidades: 
R$ 8.040,00/
ano 

Colônia:  
R$ 2.858,00/
ano

24

(renda 
família/ 
pescador 
sistema-
tizado 
pela 
equipe 
Fundo 
Amazô-
nia)

(continuação)

(continua)
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Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

Volume de 
produção 
não benefi-
ciada gerada 
pelo projeto 
apoiado

1.888,10kg
Feijó 4.000kg 3.852,2kg

Feijó

Feijó  
Dados acu-
mulados ao 
ano anterior

5.931,7 kg

Feijó  
Dados acu-
mulados ao 
ano anterior

6.679,7 kg

Feijó  
Não houve 
pesca. Repete 
dados do ano 
anterior. 

6.679,7 kg

167

Volume de 
produto 
beneficiado 
oriundo da 
cadeia extrati-
vista apoiada 
pelo projeto

1.052,20kg
Feijó 2.000kg 2.098,2kg

Feijó
3.512kg

Feijó
4.004kg

Feijó
4.004kg

Feijó 200

Produto 1.1: Facilitação para a construção coletiva de acordos de pesca e realização de 
oficinas e fóruns regionais para a sua discussão.

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

N° de oficinas 
e fóruns 
regionais para 
construção 
e debate dos 
acordos de 
pesca

0 6 8 34 54 62 1.033

N° de indiví-
duos partici-
pantes de ofi-
cinas e fóruns 
regionais para 
construção 
e debate dos 
acordos de 
pesca

86 180 228 530 750 878 1.020

Produto 1.2: Levantamento da população de pirarucu, da despesca e sistematização da es-
tatística pesqueira, com capacitação das comunidades de pescadores para a sua realização.

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

Nº de lagos 
com estatísti-
ca pesqueira 
realizada 
regularmente

10
Manuel 
Urbano: 4 
Feijó: 6 
Tarauacá: 0

15

13
Manuel 
Urbano: 4 
Feijó: 6 
Tarauacá: 3

13
Manuel 
Urbano: 4 
Feijó: 6 
Tarauacá: 3

13
Manuel 
Urbano: 4 
Feijó: 6 
Tarauacá: 3

23
Manuel  
Urbano: 4 
Feijó: 9 
Tarauacá: 10

153

(continuação)
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Produto 1.3: Apoio técnico e fornecimento de insumos para as operações de despesca.

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

Nº de opera-
ções de manu-
tenção e pesca 
do pirarucu 
manejado 
apoiadas pelo 
projeto

3 9 9 25 45 49 544

Produto 2.1: Elaboração de plano de viabilidade ecológica e econômica e de estratégia de 
produção e comercialização para a cadeia produtiva do pirarucu na área de abrangência 
do projeto.

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

Nº de muni-
cípios com 
plano de 
viabilidade 
ecológica 
econômica 
para a cadeia 
produtiva 
do pirarucu 
desenvolvido

0 3 2 2 2 2 67

Nº de muni-
cípios com 
estratégia de 
produção e 
comercializa-
ção para a ca-
deia produtiva 
do pirarucu 
desenvolvido

1 3 1 1 1 1 33

Produto 2.2: Apoio técnico e capacitação em boas práticas de manejo e beneficiamento 
do pirarucu.

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

N° de oficinas 
de formação e 
capacitação

0 12 13 36 50 60 508

N° de indivíduos 
participantes 
de oficinas de 
formação e 
capacitação

0 360 177 362 420 453 126
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Produto 2.3: Desenvolvimento de um padrão para certificação do pirarucu manejado e 
sua aplicação na área de abrangência do projeto.

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Set 16 Set 17 Variação 

(%)

Nº de lagos 
com pré-a-
valiação da 
pescaria de 
pirarucu con-
cluída

0 10 6 6 6 6 60

Nº de lagos 
com pro-
gramas de 
melhorias da 
pescaria im-
plementadas

0 10 9 9 9 9 90

Nº de lagos 
com avaliação 
completa con-
cluída para 
certificação 
ambiental

0 10 0 0 0 0 0

Nº de lagos 
sob manejo 
com critérios 
de certificação 
implantados

0 10 0 6 6 10 100

6.2. Objetivos, efeitos indiretos e diretos

O plano de monitoramento permite aferir o alcance dos indicadores acordados 
entre o Fundo Amazônia e os executores do projeto. 

Efeito indireto

No caso do projeto Pesca Sustentável, o plano de monitoramento define como 
objetivo geral/efeito indireto do projeto a atividade de pesca sustentável com atrativi-
dade econômica nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá, o que seria veri-
ficado através do desmatamento anual nesses municípios. Os dados disponibilizados 
no plano indicam um aumento expressivo da área desmatada anual comparando-se 
um intervalo de dois anos antes e durante a execução do projeto, corroborando o que 
foi relatado nas entrevistas quanto ao deslocamento da frente de expansão do desma-
tamento no estado para essa região. (Tabela 3)
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Efeitos diretos

Em que pese a relatoria do projeto Pesca Sustentável ter sido feita sob a lógica 
de componentes, manteremos a discussão dos resultados a partir dos efeitos diretos/
objetivos específicos definidos no Quadro Lógico. Os indicadores, nesse nível, foram 
apresentados no plano de monitoramento de forma integrada para os dois efeitos dire-
tos. Para fins de avaliação, foi feita uma distinção, agrupando-se os indicadores relati-
vos à renda e ao volume de produção no efeito direto voltado à agregação de valor e os 
demais no efeito relativo ao manejo dos lagos. 

Alguns indicadores diferem daqueles sistematizados no site do Fundo Amazônia, 
possivelmente por diferenças na interpretação de indicadores ou pelo efeito do tempo 
entre a publicação dos dados, a sistematização de relatórios pelo executor e a realização 
da avaliação. 

A avaliação geral do alcance dos objetivos do projeto será realizada de forma con-
clusiva no item 6.3 deste relatório individual de projeto .

6.2.1. Efeito direto “Manejo do pirarucu implementado em 15 lagos de várzea”

Há uma extensa lista de indicadores relacionada a esse efeito direto do projeto 
Pesca Sustentável, e ainda indicadores complementares no nível dos produtos.

Conforme o plano de monitoramento, a implementação do manejo do pirarucu 
superou a meta inicialmente prevista, chegando a 22 lagos manejados. Esse número 
considera os três acordos de pesca de Manoel Urbano vigentes desde 2006, mas que, 
embora não tenham sido revogados, não são objeto de ação efetiva de fiscalização e mo-
nitoramento ambiental pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e pela Colônia de 
Pesca de desde 2011. O indicador expressa o conjunto de acordos de Feijó, construídos 
durante a vigência do projeto, sendo sete junto a comunidades ribeirinhas e dois na Ter-

Município
Área desmatada anual (hectares)

Variação (%)
2013 / 2014 2016

Manoel Urbano 1.872 2.780 148

Feijó 1.378 4.030 292

Tararuacá 579 1.400 241

Tabela 3: Área desmatada anual nos  
municípios do projeto Pesca Sustentável

Fonte: Plano de Monitoramento, WWF 2017.
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ra Indígena Nova Olinda. Inclui ainda os dez acordos da Terra Indígena Kaxinawá Praia 
do Carapanã, em Tarauacá, sistematizados como um regimento da pesca, dos quais três 
são específicos para manejo do pirarucu. 

Os acordos de pesca de Manoel Urbano e Feijó têm caráter econômico e foram 
articulados pelas respectivas colônias de pesca e grupos de manejo, enquanto os de 
Tarauacá são liderados pela associação e lideranças comunitárias e são voltados à segu-
rança alimentar e gestão territorial.

O processo de regulamentação, conforme relatado, não atingiu a totalidade devi-
do à morosidade do processo de análise técnica e aprovação (e publicação no DOU) dos 
acordos de pesca57. O projeto Pesca Sustentável foi implementado no momento de tran-
sição das atribuições de licenciamento do Ibama para o Imac, e impulsionou a atuação 
incisiva do WWF para a publicação da Portaria Normativa No 08/2015, através da qual 
o Imac assume a responsabilidade pela construção, aprovação, monitoramento e avalia-
ção dos acordos de pesca. Isso garantiu que os acordos de pesca fora de terras indígenas 
fossem analisados e aprovados.

No caso das terras indígenas, há necessidade da anuência prévia da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), seguida do licenciamento ambiental pelo Ibama, incluindo 
análises, vistorias de campo, contestações dos proponentes etc. A burocracia que envol-
veu as deliberações entre Funai, Ibama e Imac resultou em que os acordos ainda não 
tenham sido homologados, embora já tenha sido obtida a anuência previa da Funai. 

Em relação à efetividade do manejo, a população de pirarucu foi monitorada e os 
índices de incremento (ou redução) de estoques e o comportamento da relação jovens/
adultos (desejáveis taxas mais próximas de 1) observada com regularidade e periodica-
mente, visto que alguns erros metodológicos aconteceram. Relatou-se que os lagos se 
apresentam como um sistema aberto, em que num ano inúmeros indivíduos podem ser 
observados e no ano seguinte nenhum, retornando no ano posterior. Os dados coleta-
dos na vigência do projeto não possibilitaram à equipe uma avaliação conclusiva quanto 
aos efeitos do manejo sobre a conservação da espécie e sustentabilidade do manejo. 
Houve redução em alguns e incremento em outros e as taxas foram muito variáveis de 
um ano para o outro. 

Importante destacar que o monitoramento orientou efetivamente as atividades 
de despesca e resultou em suspensão da atividade pelos próprios pescadores quando 
observada baixa população nos lagos de Feijó, o que foi destacado como resultado posi-
tivo do uso das informações para tomada de decisão. O plano de monitoramento indica 
como meta o número de lagos a serem monitorados e os dados anuais indicam a taxa 
de incremento da população de pirarucu, dificultando uma correlação dos dados.

O indicador de beneficiários é bastante expressivo por ter sido interpretado sob a 
lente dos beneficiários indiretos: inclui associados das colônias de pesca, assim como a 

57 WWF. Relatório de Avaliação de Resultados. WWF, 2017. p. 34.
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pescadores recadastrados no Registro de Pesca, população das duas terras indígenas e 
quatro comunidades ribeirinhas que receberam cotas na repartição de benefícios da pes-
ca. Destaca-se que o registro dos indicadores considerou números acumulados, incluindo 
o somatório da linha de base. Ainda assim, os números que evidenciam o envolvimento 
são expressivos, embora a taxa de variação esteja enviesada devido à forma de cálculo.

Ainda sobre o alcance de beneficiários, destaca-se que o número de pescadores 
participantes do Grupo de Manejo de Pirarucu se manteve praticamente estável desde 
o início do projeto. Em Manuel Urbano, não houve operações de pesca e manteve-se o 
registro dos 15 pescadores que participavam do Grupo de Manejo antes do início do 
projeto. Em Feijó, foram 18 pescadores, sendo 12 do Grupo de Manejo e seis monitores 
comunitários da pesca nos lagos manejados. Em Tarauacá outros 25, estando contabili-
zados os dez agentes do manejo de pirarucu e 15 outras lideranças, entre professores e 
caciques das dez aldeias da Terra Indígena (TI) que participaram ativamente das ofici-
nas de produção do material didático. 

A estabilidade no número de pescadores do Grupo de Manejo de Feijó traz elemen-
tos quanto à atratividade da atividade, realizada em geral por homens mais velhos. Os 
pescadores relatam que o “trabalho é muito pesado”, realizado em viagens longas. So-
mado a isso, o ambiente conflituoso do grupo no início do projeto pode ter contribuído 
para afastar novos membros.

“A pesca aqui é muito difícil, tem que carregar 
todo material para chegar no lago. Quando o 
lago está limpo ainda fica mais fácil.  
Mas, mesmo assim, existe resistência, não é 
para qualquer pessoa. Só faz quem gosta”. 

O projeto Pesca Sustentável não teve uma estratégia especifica para abordar a 
questão de gênero ou o fortalecimento da participação feminina na atividade da pesca 
e a visão das mulheres nos acordos de pesca. A atividade da pesca do pirarucu carac-
teriza-se como masculina. Considerando-se a pesca em geral, o estudo socioeconômi-
co58 realizado pelo projeto indicou que, em 37% das famílias amostradas, a mulher 
pesca regularmente. As reuniões de construção de acordos contavam com a participa-
ção familiar, sobretudo nas Terras Indígenas, mas não há dados estratificados dessa 
participação. Explica-se que os indicadores relativos aos benefícios para as mulheres 
informam dados obtidos a partir do número de carteiras de pesca em nome de mulhe-
res e ainda pela proporção da população de mulheres nas comunidades. A participação 

58 WWF. Relatório de Avaliação de Resultados. WWF, 2017. p. 47.
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feminina em cargos de coordenação por parte do WWF-Brasil reflete a composição do 
quadro técnico da instituição como um todo.

Quanto às organizações comunitárias fortalecidas, há que se lembrar que o 
projeto antecede a modalidade aglutinadora. O plano de monitoramento indica que, 
quantitativamente, a meta de fortalecimento de três organizações foi atingida, mas 
há que se destacar que, na implementação, houve diferenças marcantes entre o apoio 
recebido pela Colônia de Pesca de Feijó (COPAF), a Associação do Povo Kaxinawá da 
Aldeia Nova Olinda (ASPAKNO), que representa o povo Huni Kui da TI Nova Olinda, e 
a Associação dos Produtores e Criadores Kaxinawá da Praia do Carapanã (ASKAPA), da 
TI Praia do Carapanã. 

Com foco na estruturação de um “arranjo produtivo” do manejo do pirarucu, o 
projeto Pesca Sustentável concentrou-se no fortalecimento da Colônia de Pesca de Fei-
jó (COPAF), viabilizando a aquisição de diversos equipamentos e embarcações, assim 
como assessoria organizacional e contábil. A direção da Colônia estava centralizada na 
figura do presidente, que participou da realização de atividades que levaram a avanços, 
sobretudo na relação do Grupo de Manejo com a Colônia. A partir de meados do projeto 
(2016), houve um afastamento do presidente para disputar eleições para Câmara Mu-
nicipal e, desde então, houve dificuldade em dar prosseguimento ao trabalho de desen-
volvimento organizacional. Assim, não houve disponibilidade da Colônia em introduzir 
procedimentos efetivos de transparência e gestão participativa no âmbito da Colônia de 
Pesca em si. O resultado foi que a Colônia de Pesca não assumiu a gestão do manejo do 
pirarucu, que seguiu sendo feita pela assessoria técnica. A própria parceria entre WWF 
e a direção da Colônia foi enfraquecendo no terço final do projeto.

Aspecto relevante do fortalecimento organizacional foi o processo de construção 
do Regimento Interno do Grupo de Manejo. Realizado por uma consultoria especializa-
da ao longo de cinco oficinas, incluiu a definição mais clara de papeis e procedimentos 
e resultou numa organização mais efetiva do trabalho e redução de conflitos. 

No apoio dado à ASPAKNO, que representa os indígenas da Terra Indígena Kaxi-
nawá Nova Olinda, não houve um diferencial na implementação dos acordos de pesca 
na Terra Indígena em relação às demais comunidades ribeirinhas de Feijó. A ASPAKNO 
participou da repartição de benefícios financeiros da venda do pirarucu pescado nos 
lagos da TI Nova Olinda em 2014 e 2015. Como mencionado, o valor destinado às comu-
nidades indígenas era maior do que nas ribeirinhas. No caso da ASPAKNO foi utilizado 
para construção de um local de reunião. A associação também recebeu, do projeto, 
insumos e serviços de ATER para as contagens anuais do pirarucu na Terra Indígena.

Nas aldeias da Terra indígena Kaxinawá Praia do Carapanã em Tarauacá, repre-
sentadas pela ASKAPA, o projeto teve uma estratégia bastante diferenciada do que foi 
realizado em Manoel Urbano e Feijó, como mencionado anteriormente. No caso, o for-
talecimento da ASKAPA foi voltado ao seu papel no “arranjo educativo”, com o forne-
cimento de dois pequenos motores de popa e exemplares dos materiais didáticos (car-
tilha, calendário e série de banners do Regimento de Pesca, todos na língua indígena) 
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para facilitar as ações educativas do Grupo de Manejo de Pirarucu formado pelo proje-
to, assim como nas aldeias através das escolas. 

Embora não conte com indicadores específicos, e possa figurar como efeito não pre-
visto do projeto, os resultados do fortalecimento da ASKAPA e do grupo de manejo, soma-
do ao amplo processo participativo de construção dos acordos de pesca (sistematizados 
como regimento da pesca da Terra Indígena), possibilitaram resultados significativos na 
coesão social para manutenção dos acordos e proteção do território, conforme indicativos 
das entrevistas realizadas com a equipe do projeto. O regimento de pesca é um “instru-
mento vivo”, todos os materiais didáticos são utilizados nas escolas e a comunidade tem 
sido atuante na vigilância do território. A primeira despesca59 era prevista para 2020, na 
realização do Festival Cultural comunitário, adiado por efeito da pandemia.

Produto 1.1: Facilitação para a construção coletiva de acordos de pesca e realiza-
ção de oficinas e fóruns regionais para a sua discussão

O projeto Pesca Sustentável alcançou ou até superou muitos dos indicadores que 
expressam a metodologia participativa, assessoria e capacitações através do número de 
beneficiários, oficinas e outros eventos realizados. Isso se explica pelo ajuste na abor-
dagem metodológica do projeto quando da sua implementação em relação às metas 
inicialmente estabelecidas. Ou seja, as metas foram tímidas em relação ao potencial de 
alcance do projeto a partir dos ajustes metodológicos realizados e a presença constante 
da equipe em campo.

Os indicadores abordam o número de participantes envolvidos na construção e 
debate dos acordos de pesca, que superou em muito a meta de 180. Esse número foi 
quase alcançado considerando só Manuel Urbano, onde foi informado que 160 pessoas 
participaram dos debates para a construção dos acordos de pesca. No entanto, conside-
rando que o projeto não foi efetivado nesse município, houve dúvidas sobre os números 
registrados no plano de monitoramento.  Em Feijó, foram 487 participantes nas oficinas 
e 118 no Fórum Municipal de Pesca e, em Tarauacá, 113, totalizando 878 participantes.

Em Manoel Urbano, foram realizados, de 2014 a 2016, seis encontros/reuniões 
com os atores locais na tentativa de alcançar acordos para a retomada do manejo de pi-
rarucu e de revisão dos acordos de pesca, sem sucesso. Em Feijó, onde houve melhores 
condições de atuação do projeto, foram realizados 40 encontros/reuniões. Em Taraua-
cá, área de grupos indígenas com atuação mais recente do projeto, foram realizados 16 
encontros. No total, foram realizadas 62 atividades, entre encontros, oficinas e fóruns. 
A meta inicial de seis oficinas, portanto, foi superada amplamente, devido às necessi-
dades e especificidades do projeto e das populações ribeirinhas e indígenas envolvidas.

59 Nome dado à atividade de captura do pirarucu.
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Produto 1.2: Levantamento da população de pirarucu, da despesca e sistemati-
zação da estatística pesqueira, com capacitação das comunidades de pescadores 
para a sua realização

O indicador informa sobre o número de lagos monitorados pela estatística pes-
queira, realizada por participantes do Grupo de Manejo de Feijó, assim como alguns 
ribeirinhos e indígenas capacitados ao longo do projeto Pesca Sustentável, sendo quatro 
lagos em Manoel Urbano e nove em Feijó. Destaca-se que, em Tarauacá, a metodologia 
foi refinada e houve a formação do Grupo de Monitoramento Comunitário da Pesca nos 
dez lagos abrangidos pelo Regimento da Pesca Huni Kui da TI Praia do Carapanã.

Produto 1.3: Apoio técnico e fornecimento de insumos para as operações de despesca 

A meta inicial do projeto Pesca Sustentável previa a realização de nove operações 
de despesca. Na implementação do projeto, verificou-se a necessidade de realizar expe-
dições especificas de limpeza dos lagos e monitoramento. Embora o plano de monitora-
mento relate a realização de 49 operações, o relatório de avaliação menciona um total 
de 57 operações, sendo 12 de despesca.

6.2.2. Efeito direto “Cadeia produtiva do pirarucu manejado com valor agre-
gado ampliado”

No âmbito do efeito direto “Cadeia produtiva do pirarucu manejado com valor 
agregado ampliado”, foi elencado um conjunto de três indicadores destinados a expres-
sar o aumento do valor agregado gerado pelas ações do projeto Pesca Sustentável. Além 
dos números referentes à receita gerada para os pescadores do Grupo de Manejo de 
Feijó, foi mensurado o volume de produção in natura e beneficiada, visando refletir a 
agregação de valor. Os indicadores foram expressos por valores e volumes acumulados 
e não retratam a evolução ano a ano do projeto. No último ano do projeto, não houve 
operação de pesca, devido ao baixo estoque de peixes, portanto foram repetidos os da-
dos do ano anterior no plano de monitoramento. 

Como receita, foi considerado o valor total apurado na comercialização dos peixes, 
sem descontar os custos, todos cobertos pelo projeto. Quando analisados esses custos 
pela equipe do projeto, chegou-se ao valor estimado de R$ 65,00/kg de pirarucu60; su-
perando em muito o valor do mercado local de R$ 25,00/kg de peixe salgado. 

O valor total apurado na comercialização foi dividido, conforme acordos de repar-
tição definidos no regimento interno do Grupo de Manejo, entre famílias ribeirinhas e 

60 WWF. Relatório de Avaliação de Resultados. WWF, 2017. p.25



ANEXO I:  
2 — Pesca Sustentável

149
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

indígenas, assim como com a própria Colônia de Pesca. No plano de monitoramento, foi 
informado o valor total recebido pelo conjunto das comunidades. Os dados fornecidos 
no plano de monitoramento não possibilitam uma análise conclusiva sobre o atingi-
mento da meta de elevação da receita em 30%, pois compara dados anuais de renda 
da linha de base com dados acumulados de receita total. Dados sistematizados pelo 
Fundo Amazônia61 relatam, como resultado, a redução de 7,6% da receita total obtida 
com a comercialização do pirarucu manejado de forma sustentável, ponderando que 
esse valor foi obtido da produção de sete lagos com acordos de pesca regulamentados 
à época. Adicionalmente, informa aumento de 24% na receita média de cada pescador 
considerando a última despesca de 2016. 

A relevância da renda foi considerada muito positiva pelos pescadores entrevista-
dos, que recebiam pela produção e por eventuais serviços de monitoramento ou limpeza.

“O mais importante era que o projeto pagava a des-
pesa, o rendimento era livre. Quando dividia ficava 
R$ 1.000,00 para cada porque eram uns 14. Na épo-
ca, eu tirava metade disso sem o projeto. Hoje, tiro 
menos, uns R$ 300,00 por mês. No tempo do projeto, 
o pirarucu era vendido a R$ 25,00 por quilo, enquan-
to os demais peixes davam R$ 5,00. Hoje, teve alta e 
o peixe miúdo pode chegar a R$ 10,00”.

61 Confira a página do projeto Pesca Sustentável no site do Fundo Amazônia:  
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Pesca-Sustentavel
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Na elaboração do projeto, havia uma expectativa de alta produtividade da pesca, 
conforme estudos iniciais do potencial dos lagos de Feijó. Essa expectativa não se confir-
mou, e a produtividade do pirarucu manejado ficou abaixo do esperado. Todas as despes-
cas foram abaixo da cota licenciada. Ainda assim, o volume total de pescado (in natura e 
beneficiado) supera em muito as metas, mesmo sem produção no último ano. 

Na busca de agregação de valor, o projeto investiu em simulações de beneficiamen-
to e comercialização: peixe fresco filetado em indústria, peixe salgado, mercado local de 
Feijó e regional de Rio Branco. Prevaleceu a comercialização do peixe salgado no mercado 
local, pois a cultura local da pesca é garantir o pagamento mais imediato possível após a 
realização da pescaria, ainda que isso representasse menores ganhos.

Produto 2.1: Elaboração de plano de viabilidade ecológica e econômica e de estra-
tégia de produção e comercialização para a cadeia produtiva do pirarucu na área 
de abrangência do projeto

Dois dos três municípios atendidos pelo projeto Pesca Sustentável desenvolveram 
ou revisaram o plano de viabilidade ecológica econômica para a cadeia produtiva do 
pirarucu (Feijó e Manoel Urbano). Entretanto, como o manejo de pirarucu em Tarauacá 
não teve finalidade comercial, optou-se por não incluir o município no referido estudo. 

Uma primeira etapa do estudo foi realizada no início do projeto (2015), e parte das 
recomendações foram avaliadas como já previstas no projeto. A partir dos estudos, prio-
rizou-se aquelas relativas ao fortalecimento da Colônia de Pesca e do Grupo de Manejo 
seguindo na estratégia de estruturação da cadeia anteriormente definida no projeto.

Uma segunda etapa do estudo foi realizada no final do projeto (2016/2017), com foco 
na comercialização, atualizando dados econômicos da atividade, e no desenvolvimento 
do Grupo de Manejo de Pirarucu. A equipe do WWF enfatiza a relevância do estudo, por 
trazer recomendações bastante amplas, mas pontua a limitação de integrá-lo, conside-
rando a indicação de ajustes mais robustos na estratégia econômica para estruturação da 
cadeia, que extrapolavam o limite de tempo definido para execução do projeto. 

A viabilidade do pirarucu manejado mostrou-se uma equação de difícil resolução, 
conforme resultados dos referidos estudos. O modelo de estruturação da cadeia a partir 
de um Grupo de Manejo se deslocando pelos lagos mostrou-se pouco sensível à redução 
de custos. A ampliação de área (mais lagos manejados), implicaria em elevação de cus-
tos, mas poderia aumentar o número de pescadores beneficiados.

Produto 2.2: Apoio técnico e capacitação em boas práticas de manejo e beneficia-
mento do pirarucu 

Na concepção do projeto Pesca Sustentável, havia a previsão de uma parceria téc-
nica mais sólida com o Governo do Acre, e apoio da equipe de extensão rural. A mudan-
ça na estratégia de apoio à aquicultura ao invés da pesca artesanal, esvaziou a parceria. 
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O apoio técnico da equipe da Secretaria de Estado de Produção (Seaprof) foi mantido 
em Feijó pelo comprometimento pessoal de um técnico local com a pesca artesanal e o 
Grupo de Manejo. 

O apoio técnico ao projeto foi realizado pela empresa Tipoia, que esteve à frente 
da facilitação dos acordos de pesca, das diversas capacitações técnicas (Gestão Partici-
pativa, Monitoramento e Rastreamento) e da assessoria à Colônia de Pesca e ao Grupo 
de Manejo. A consultoria da Tipoia se estendeu após o projeto, com a continuidade da 
assessoria ao grupo de manejadores na Terra Indígena Kaxinawá Praia do Carapanã, 
avaliação dos acordos de pesca e outras. Outra consultoria, do Instituto de Desenvolvi-
mento Social, facilitou a construção do regimento interno do Grupo de Manejo. 

Como mencionado, houve um ajuste metodológico na abordagem da assessoria 
técnica na implementação do projeto em relação ao previsto inicialmente. A mudança 
na abordagem consistiu em desenhar a assessoria conforme análise da situação atual 
a cada tempo do projeto. As consultorias participaram ativamente desse desenho em 
diálogo com a coordenação do projeto e houve abertura para ajustes no decorrer. 

Isso pode ser observado pela expressiva superação da meta de 12 oficinas em re-
lação aos 60 eventos realizados. Em relação ao número de participantes de oficinas de 
formação e capacitação, os presentes nas oficinas do projeto totalizaram 453 (295 em 
Feijó, 30 em Manuel Urbano e 128 em Tarauacá) de uma meta de 360 pessoas, indican-
do um resultado 25% maior que o esperado.

As capacitações envolveram aspectos técnicos de pesca, monitoramento, rastrea-
mento e gestão participativa. O acompanhamento permanente nas expedições de pesca 
possibilitou introduzir procedimentos de trabalho em equipe, liderança, assim como 
aspectos relativos à destinação de resíduos. Em que pesem os avanços, trazendo mais 
“profissionalismo” para a atividade, sobretudo nas relações pessoais, repartição da ren-
da, habilidade individuais de pesca e técnicas de captura, ao final do projeto, os pesca-
dores ainda dependiam muito da assessoria técnica para a coordenação da equipe de 
pesca e comercialização da produção. 

“Importante contextualizar as particularidades dessa 
atividade. Existe um fascínio, quase uma mística em 
torno daquela caça ao peixe. Exige força, mas também 
muita conexão com a natureza. Trata-se de um trabalho 
que requer habilidades individuais e de grupo, como 
uma equipe altamente especializada, o que requer enor-
me capacidade de coordenação. Tem muitas nuances e 
pode dar muito problema”.
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Produto 2.3: Desenvolvimento de um padrão para certificação do pirarucu mane-
jado e sua aplicação na área de abrangência do projeto.

A certificação foi uma aposta importante do projeto Pesca Sustentável para agre-
gar valor ao pescado. Pretendeu-se não somente certificar a produção, como também 
desenvolver o padrão de certificação com base nas diretrizes do Marine Stewardship 
Council (MSC), certificadora internacional da atividade pesqueira marítima. O projeto 
elaborou um Programa de Melhoria da Pescaria (Fishing Improvement Program – FIP) 
com ações para atender aos 27 requisitos de certificação pelo selo MSC. O atendimento 
dessas ações orientou toda a estruturação técnica do manejo e as estratégias de fortale-
cimento do grupo de manejo e da Colônia de Pesca. O custo da certificação foi estimado 
em cerca de R$ 115 mil por lago62.

Dos quatro indicadores voltados a esse item, foi alcançada a meta de implantação 
de 24 dos 27 critérios nos dez lagos previstos, o que possibilitou a resolução de diversas 
questões relevantes. A avaliação completa dos critérios foi concluída em nove lagos e o 
Programa de Melhoria foi implementado em seis lagos do Rio Envira em Feijó. A certi-
ficação, no entanto, não foi obtida, zerando este indicador.

6.3. Avaliação geral

Nesta seção, os elementos avaliativos serão organizados pelas grandes frentes de 
atuação do projeto Pesca Sustentável, o que permite uma agregação mais orgânica do 
que a estrutura de efeitos e produtos.

6.3.1. Aspectos positivos 

• A mudança de coordenação na metade do projeto foi plenamente absorvida 
pela organização e trouxe benefícios para a gestão, com a presença mais 
constante nos municípios de abrangência. 

• A abordagem do projeto Pesca Sustentável possibilitou uma evolução con-
siderável do Grupo de Manejo de Feijó em sua capacidade de organização 
do trabalho e técnicas de pesca, com ganhos também individuais.

62 WWF. Relatório de Avaliação de Resultados. WWF, 2017. p. 30.
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“Foi como se pescadores analfabetos fossem para a sala 
de aula. Começaram a entender o que é certo e errado. 
Ganharam uma nova visão a partir dos intercâmbios. 
Começaram a usar melhor seu dinheiro. A casa melho-
rou, barcos melhores. Aprenderam as técnicas de pesca 
e viraram professores para capacitar outros”.

“Os pescadores ampliaram a visão sobre as possibilida-
des para si mesmos”.

• Há um pioneirismo do manejo em terras indígenas. A Terra Indígena Kaxi-
nawá Praia do Carapanã foi a primeira no Brasil a ter um plano formalizado 
com a Funai, segundo citação da equipe do projeto. Houve recuperação da 
capacidade de pesca visando a segurança alimentar na Terra Indígena, que 
se apropriou do projeto e gerou materiais que ainda estão sendo amplamen-
te usados nas escolas, ampliando os acordos para um regimento da pesca 
na Terra Indígena. Tais resultados precisam ser contextualizados pela dife-
rença educacional que existe hoje entre as comunidades ribeirinhas, muito 
desassistidas, e as indígenas, com alta capacidade de produção textual, ar-
tística, cultural e em um processo ativo de renovação de lideranças. 

• Criação do padrão de certificação do pirarucu com base nas diretrizes do 
Marine Stewardship Council (MSC), com potencial de apoiar iniciativas de 
maior porte e escala que melhor possam se beneficiar da agregação de valor 
e também assumir os custos operacionais da certificação. 

• O projeto Pesca Sustentável impulsionou a atuação incisiva do WWF na 
construção da Portaria Normativa No 08/2015, definindo a descentraliza-
ção das atribuições do Ibama para o Imac na aprovação, monitoramento e 
avaliação dos acordos de pesca. 

• Como desdobramento dos estudos e toda experiência do projeto, foi encami-
nhado pedido para avaliar a factibilidade e benefícios da criação/reconhe-
cimento de uma zona especial de incentivo ao manejo do pirarucu e de 
conservação de recursos pesqueiros, com diretrizes específicas a serem 
definidas no escopo da terceira fase do Zoneamento Econômico Ecológico 
do Acre.
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6.3.2. Desafios

• O projeto Pesca Sustentável foi concebido a partir da premissa de que a estru-
turação da cadeia do pirarucu manejado aconteceria mediante a atuação in-
tegrada de órgãos públicos das diversas esferas de governo (responsáveis pelo 
fomento, licenciamento e fiscalização), da mobilização da sociedade civil e do 
interesse do setor privado. Após quatro anos de negociação, quando o projeto 
foi aprovado, o contexto político-organizacional desse arranjo multi-insti-
tucional era bem diferente, mas só foi plenamente compreendido na segunda 
metade do projeto, quando a coordenação passou a ser exercida pelo escritório 
do WWF em Rio Branco, com presença mais rotineira nas articulações insti-
tucionais e atividades do projeto. A mudança no direcionamento político do 
governo do estado, da pesca artesanal para a piscicultura, e a desmotivação 
da Colônia de Pesca em atuar no manejo afetaram a implementação do proje-
to. Ao final do projeto, o WWF passou por uma reestruturação que acarretou 
a redução significativa de ações na cadeia da pesca. Fato é que a sustentabili-
dade da cadeia do pirarucu foi ameaçada e está inoperante no Acre. 

• A complexidade da abrangência de estruturação da cadeia do pirarucu 
manejado foi bastante audaciosa para uma cadeia em fase inicial. O projeto 
previu atuar em toda etapa de produção, incluindo os acordos de pesca, as 
técnicas de pesca, o monitoramento do manejo e a capacitação de pescadores, 
tanto no aspecto prático da pesca quanto da atividade colaborativa em grupo. 
E E, ainda, testar diferentes formas de beneficiamento para agregação de va-
lor e criar um padrão de certificação e comercializar produção certificada, o 
que pode ser considerado como o nível mais sofisticado de agregação de valor. 

• O modelo de estruturação da cadeia comercial do pirarucu manejado 
mostrou-se economicamente inviável. Foi moldado pela centralidade no for-
talecimento da Colônia de Pesca, com a criação de um Grupo de Manejo 
atuando em territórios indígenas e comunidades ribeirinhas, de onde a pro-
dução era trazida após longas expedições de pesca. A equação de viabilida-
de econômica não é simples, como indicado pelas consultorias realizadas 
pelo projeto. A questão central se volta em ampliar a produtividade, o que 
é limitado pelas características e disponibilidade de pirarucu nas condições 
específicas dos lagos do Acre. 

“No Amazonas é mais fácil. Você pastora o lago,  
não deixa ninguém mexer e pesca”. 
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• O projeto buscou replicar um modelo já realizado em Manuel Urbano, mas 
que na época de implantação do projeto dava sinais de fragilidade, pelo afasta-
mento da Colônia de Pesca, fato atribuído a mudanças na direção da Colônia. 
O mesmo processo se repetiu em Feijó, onde o operador principal da cadeia, 
no caso a Colônia de Pesca, não se apropriou do projeto, o que resultou em 
uma relação de dependência em relação a atuação do WWF.

“Não existe, hoje, no grupo nem na colônia, uma liderança 
efetiva, que assuma a frente, inspire ou dirija o grupo, ou 
mesmo faça alguma intervenção necessária. A expectativa 
dos membros do grupo é que esse papel seja assumido 
pela assistência técnica ou pelo WWF.”

• Os acordos de pesca estão enfraquecidos. A rodada de avaliação realizada 
pelo WWF em 2019, após encerramento do projeto, apontou que em alguns 
lagos houve usuários (famílias e pescadores) que não foram mobilizados 
para participar, devido às limitações no mapeamento de atores à época do 
projeto. As comunidades reivindicam participar das atividades de pesca do 
pirarucu e se beneficiar mais diretamente. Solicitam ainda a revisão do per-
centual de repartição dos benefícios da pesca do pirarucu para as comunida-
des. Somado a isso, existe um clima de insatisfação quanto ao afastamento 
da Colônia de Pesca no monitoramento dos acordos e apoio às comunidades, 
que se somam ao contexto mais amplo de mudança nas regras de concessão 
do seguro defeso, um instrumento para motivar o envolvimento comunitá-
rio nas ações de proteção dos lagos. 

• Expedição de contagem, realizada pelo WWF-Brasil em sete lagos em 2019, 
indicou que somente um apresentou contagem de pirarucu superior à an-
terior. Embora a análise não tenha sido conclusiva, trouxe indicativos de 
que as medidas de manejo não foram suficientes para promover um 
aumento populacional do pirarucu nos lagos do trecho de rio manejado. 
Ou seja, nas condições ecológicas do Alto Purus, a pressão por produtividade 
pode comprometer os objetivos de conservação. Tais indicativos podem de-
mandar redução das cotas de pesca até então praticadas no âmbito do pro-
jeto, assim como do tamanho dos animais abatidos, privilegiando as medias 
de conservação em detrimento da produtividade e rendimento da atividade 
com objetivos econômicos.
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6.4. Análise dos critérios de avaliação da OCDE

•

•

•

O WWF estava com recursos limitados para a agenda de pesca, mas algumas 
atividades estavam previstas visando criar melhores condições para continuidade 
das ações onde ainda havia um “terreno fértil” após a finalização do projeto. 

A pandemia incidiu num momento em que estava sendo feita a mobilização pela 
constituição de um Fórum Estadual da Pesca, através da articulação do WWF 
com a Federação de Pesca do Estado para apropriação das lições aprendidas pelo 
projeto e mobilização dos atores.

Também estavam previstas, para aquele ano de 2020, a continuidade de ativida-
des de capacitação em técnicas de captura para o grupo de manejadores da Terra 
Indígena Praia do Carapanã, em Tarauacá. A capacitação aconteceria na Bolívia, e 
havia muita expectativa quanto à realização desde ciclo de atividades para com-
plementar o processo visando a autonomia dos indígenas no manejo do pirarucu.

Destaque: Impactos da pandemia

Box 2:  
Impactos da pandemia  
no Projeto Pesca Sustentável

Evidências Avaliação

Critério Relevância

O projeto gerou contribuições em uma cadeia pouco apoiada na Amazônia, envol-
vendo grupos sociais marginalizados no acesso a medidas de fomento para produ-
ção, com um olhar para a geração de renda e conservação de espécies e ecossiste-
mas através de acordos de pesca e estruturação da cadeia do pirarucu manejado.

A experiência de segurança alimentar e gestão territorial através do manejo da 
pesca em Terras Indígenas representa uma inovação com resultados significativos 
para inspirar outros territórios. 

O desenvolvimento de um padrão de certificação para a espécie (pirarucu) pode 
viabilizar a agregação de valor em experiências de manejo mais consolidadas.

O projeto possibilitou contribuições significativas para estruturar a normativa de 
descentralização das atribuições do órgão federal para o estadual em relação aos 
acordoes de pesca. 

Muito relevante

Critérios de avaliação OCDE  
para o projeto Pesca Sustentável

(continua)
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(continuação)

Evidências Avaliação

Critério Eficácia

Em relação ao alcance dos objetivos propostos, o projeto foi eficaz na estruturação 
do elo inicial da cadeia, já bastante complexo, envolvendo aspectos de fortalecimen-
to de organizações e grupos, capacitações, desenvolvimento de técnicas de produ-
ção e manejo sustentável, articulação de parcerias e gestão territorial participativa 
através de acordos de pesca.

Mas não obteve o êxito esperado na agregação de valor, que passava pelo prévio 
desenvolvimento de um padrão inovador de certificação para enfim, certificar a pro-
dução e posicioná-la de forma diferenciada no mercado. 

O projeto gerou efeitos adicionais, não previstos inicialmente, voltados à segurança 
alimentar e fortalecimento da gestão participativa de áreas protegidas com o Regi-
mento Geral da Pesca Huni Kui da Praia do Carapanã.

Moderadamente 
eficaz

Critério Eficiência

Os procedimentos de aquisições e contratações utilizados pelo WWF foram bastante 
eficientes, viabilizando materiais, insumos e serviços conforme cronograma e neces-
sidades do projeto. No entanto, questiona-se o alto custo dos pré-requisitos relati-
vos à certificação que não lograram o resultado esperado.

Eficiente

Critério Impacto

Considerando a situação atual dos resultados do projeto em relação à fragilidade 
dos acordos de pesca, aos indicativos (embora não conclusivos) quanto à redução 
da população de pirarucu, a desmobilização do grupo de manejo e interrupção 
das atividades da cadeia pela Colônia de Pesca, os efeitos do projeto permanecem 
somente no âmbito da gestão mais consolidada na Terra Indígena Kaxinawá Praia 
do Carapanã do que junto às comunidades ribeirinhas.

Efeito médio

Critério Sustentabilidade

Ao final da execução a sustentabilidade dos resultados e impactos já se mostrava 
ameaçada pela desintegração do arranjo multi-institucional que lastreava o projeto.

Na realização da avaliação verificou-se que tal quadro se agravou com o contexto da 
pandemia, que levou ao cancelamento de atividades em andamento pelo WWF e que 
poderiam apoiar a continuidade de algumas ações, sobretudo na articulação junto a 
Federação de Pesca do Acre e na Terra Indígena Kaxinawá Praia do Carapanã, que hoje 
reúne as melhores condições de sustentabilidade dos resultados gerados pelo projeto 
através do Regimento Geral da Pesca Huni Kui da Praia do Carapanã.  

Sustentabilidade 
baixa
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6.5 Análise das Salvaguardas de Cancun

Salvaguarda Atende Observações

1 – Ações complementares 
ou consistentes com os 
objetivos dos programas 
florestais nacionais e ou-
tras convenções e acordos 
internacionais relevantes

Sim

De maneira geral, os projetos da Componente de Atividades Produti-
vas Sustentáveis se alinham com o Objetivo 7 da fase 2016 a 2020 do 
PPCDAm (“Promover o Manejo Florestal Sustentável”). 

O presente projeto se associa diretamente ao Resultados 7.2 (“For-
talecimento da Cadeia Produtiva da Sociobiodiversidade”), com 
destaque para as linhas de ação 7.2.2. (“Apoiar projetos de inclusão 
produtiva sustentável para povos indígenas, povos e comunidades 
tradicionais e extrativistas”) e 7.2.3. (“Produzir e disseminar materiais 
de recomendações e boas práticas de manejo de espécies nativas da 
sociobiodiversidade em linguagem adequada para povos indígenas, 
povos e comunidades tradicionais e agricultores/as familiares”). 

O Plano Integrado de Prevenção e Controle às Queimadas e aos In-
cêndios Florestais do Acre, em sua versão de 2013, indicava o Mane-
jo de Lago uma ação estruturante, citando a experiência de Manoel 
Urbano como referência. 

2- Estruturas de gover-
nança florestais nacionais 
transparentes e eficazes, 
tendo em vista a sobera-
nia nacional e a legislação 
nacional

Sim

O projeto promoveu espaços não formais de articulação entre ato-
res governamentais e sociedade civil no âmbito da estruturação da 
cadeia e conservação de recursos pesqueiros.

Gerou informações, aprendizados e diretrizes para que a organi-
zação executora trouxesse contribuições técnicas relevantes para 
descentralização das atribuições governamentais com a publicação 
da Portaria Normativa No 08/2015, através da qual o Imac assumiu 
a responsabilidade pela construção, aprovação, monitoramento e 
avaliação dos acordos de pesca.

Subsidiou a apresentação de informações no âmbito da Comissão 
Estadual de Zoneamento, para estudos de criação/reconhecimen-
to de uma zona especial de incentivo ao manejo do pirarucu e de 
conservação de recursos pesqueiros, com diretrizes específicas para 
essa zona definidas no escopo da 3ª fase do Zoneamento Econômico 
Ecológico do Acre.

3 – Respeito pelo conheci-
mento e direitos dos povos 
indígenas e membros de 
comunidades locais, levan-
do-se em consideração as 
obrigações internacionais 
relevantes, circunstâncias e 
leis nacionais e observando 
que a Assembleia Geral 
da ONU adotou a Decla-
ração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas

Ampla

O projeto atuou diretamente no fortalecimento da pesca artesanal 
praticada por ribeirinhos e indígenas nos municípios de Manuel Ur-
bano, Feijó e Tarauacá. 

Os acordos de pesca fortalecem o direito de uso dos recursos pes-
queiros pelos povos e comunidades nos lagos de sua abrangência, 
definindo atribuições dos diversos atores governamentais e da socie-
dade civil na proteção e conservação desses ambientes aquáticos. 

Os debates sobre os desafios da continuidade e evolução dos sistemas 
de usos dos recursos pesqueiros e os modos de vida das comunidades 
estiveram no centro das preocupações do projeto.

Salvaguardas de Cancun  
do projeto Pesca Sustentável

(continua)
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Salvaguarda Atende Observações

4 – Participação plena e 
efetiva das partes interes-
sadas, em particular povos 
indígenas e comunidades 
locais, nas ações referidas 
nos parágrafos 70 e 72 da 
Decisão 1/CP 16\

Sim

Durante a execução do projeto, investiu-se em mecanismos de cons-
trução participativa de acordos de pesca e processos de tomada de 
decisão e prestação de contas mais transparentes, com números 
expressivos de participação dos envolvidos. Foram respeitadas as 
lideranças formalmente estabelecidas em cada contexto e os ritos 
legais quanto a aprovação de acordos e decisões.

O quanto esses mecanismos se mantiveram “plenos e efetivos” ao 
longo do tempo foi variável entre as regiões de atuação do projeto. As 
causas devem ser analisadas em maior profundidade, mas parece estar 
relacionado à legitimidade das lideranças envolvidas, o que foge à ge-
rência do projeto em seu prazo de execução. 

Houve um investimento consistente em ações de comunicação, com a 
produção de vídeos e na disponibilização de materiais didáticos sobre 
os acordos de pesca, sobretudo na Terra Indígena Praia do Carapanã.  

Quanto ao estabelecimento do sistema de monitoramento do proje-
to, houve fragilidades na interpretação e verificação dos indicadores 
que foram abordados na análise. Tal circunstância não impediu que 
o registro de resultados nos relatórios de acompanhamento e avalia-
ção do projeto fossem explícitos ao demonstrar, avanços, desafios e 
limitações de forma mais qualitativa.

5 – Ações consistentes 
com a conservação das 
florestas naturais e diversi-
dade biológica, garantindo 
que as ações referidas no 
parágrafo 70 Decisão 1/CP 
1611 não sejam utilizadas 
para a conversão de flores-
tas naturais, mas sim para 
incentivar a proteção e 
conservação das florestas 
naturais e seus serviços 
ecossistêmicos e para 
melhorar outros benefícios 
sociais e ambientais

Sim

O foco da contribuição está no desenvolvimento de práticas de con-
servação, monitoramento e manejo que possibilitem a reprodução 
de pirarucus e gerem excedente viável para geração de renda. 

O projeto atuou em duas Terras Indígenas, trazendo contribuições 
relevantes para ampliar a autonomia de pesca e gestão participa-
tiva dos recursos pesqueiros, sobretudo na Terra Indígena Praia do 
Carapanã, onde os efeitos do projeto foram voltados à conserva-
ção e segurança alimentar. 

6 – Ações para tratar os 
riscos de reversões em 
resultados de REDD+

NA Não aplicável

7 – Ações para reduzir o 
deslocamento de emissões 
de carbono para outras 
áreas

NA Não aplicável

(continuação)
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6.6. Análise dos Critérios Transversais 

Critério Atende Observações

Redução da Pobreza

• Em que medida o pro-
jeto contribuiu de forma 
efetiva para alternativas 
econômicas que valo-
rizam a floresta em pé 
e o uso sustentável de 
recursos naturais?

• Em que medida o 
projeto influenciou po-
sitivamente na redução 
de pobreza, na inclusão 
social e na melhoria nas 
condições de vida dos 
beneficiários (principal-
mente: comunidades 
tradicionais, assentados 
e agricultores familiares) 
que vivem na sua área 
de atuação?

• O projeto conseguiu 
promover e incrementar 
a produção em cadeias 
de valor de produtos 
florestais madeireiros 
e não-madeireiros, 
originados em manejo 
sustentável?

• Em caso de projeto 
que contenha a com-
ponente de desenvolvi-
mento científico
e tecnológico, este 
contribuiu para a cons-
trução de um modelo 
de desenvolvimento 
adequado à região?

Sim

O grupo de pescadores diretamente envolvido na pesca do pira-
rucu acessou maior renda durante a execução do projeto, o que 
foi possível em grande medida pelo suporte do projeto aos cus-
tos da atividade. Mas a viabilidade econômica da atividade não 
foi alcançada, na vigência e após a finalização do projeto. 

Mecanismos de repartição de benefícios foram construídos de 
forma participativa, implementados e avaliados após realização 
do projeto.

A sustentabilidade da cadeia do pirarucu manejado depende de 
um sólido arranjo multi-institucional, que não foi mantido por 
mudanças na direção estratégica das organizações parceiras (go-
verno do estado, colônia de pesca e WWF-Brasil).

No contexto organizacional, político e ambiental da região do 
Alto Purus, o manejo sustentável do pirarucu está em consoli-
dação como estratégia de redução da pobreza não pela via da 
geração de renda, mas da segurança alimentar na Terra Indígena 
Praia do Carapanã.

O projeto não teve ações na Componente de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. O desenvolvimento de um padrão de 
certificação internacional para o pirarucu manejado pode am-
pliar as possibilidades de agregação de valor em experiências 
mais consolidadas na região. A elaboração do Regimento Geral 
da Pesca Huni Kui da Praia do Carapanã pode ser adotada como 
modelo para a gestão territorial de outras Terras indígenas con-
tribuindo ao desenvolvimento e conservação da região. 

Critérios Transversais  
do projeto Pesca Sustentável

(continua)
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7. Conclusões e Lições Aprendidas

As características ecológicas do pirarucu no Alto Purus configuram especificida-
des às lições aprendidas no projeto Pesca Sustentável se comparadas a outras regiões 
que manejam essa espécie com fins comerciais, o que pode limitar a generalização das 
conclusões. Mas no contexto desse projeto, a cadeia do pirarucu manejado como negó-
cio, a partir do modelo implementado, teve uma série de limitações de viabilidade eco-
nômica, agravadas pela desestruturação do arranjo multi-institucional que o concebeu. 
Em que pese a relevância desse arranjo, outros modelos, mais voltados ao desenvolvi-
mento das populações ribeirinhas, podem ser testados.

O desenvolvimento de estratégias sofisticadas de agregação de valor, como é o 
caso da certificação, numa cadeia ainda em fase primária de estruturação dos elos 
iniciais gerou um descompasso no processo de desenvolvimento da cadeia, dissipando 
os esforços que poderiam estar mais concentrados na estruturação desses elos iniciais.

Por fim, efeitos positivos não previstos no projeto revelaram que o manejo da 
pesca pode ser um importante tema para a segurança alimentar e gestão territorial, 
conforme resultados na Terra Indígena Praia do Carapanã.

Critério Atende Observações

Equidade de Gênero

• O projeto conseguiu 
integrar questões de 
gênero nas suas estra-
tégias e intervenções 
ou tratou do assunto de 
forma isolada? Como?

• Havia separação por 
gênero na coleta de da-
dos para o planejamento 
e o monitoramento do 
projeto?

• Como o projeto contri-
buiu para a equidade de 
gênero?

Sim

O projeto coletou alguns dados estratificados por gênero para 
alimentar o plano de monitoramento conforme indicadores pac-
tuados. Os indicadores refletem sobretudo as beneficiárias indi-
retas do projeto. 

Embora a mulher participe da pesca artesanal, o Manejo do Pira-
rucu é uma atividade majoritariamente masculina, sobretudo na 
etapa de captura. A cadeia foi estruturada a partir da colônia de 
pesca, com viagens para comunidades ribeirinhas, envolvidas nas 
etapas dos acordos de pesca e monitoramento. Tal estratégia de 
estruturação limitou o envolvimento das mulheres. Um mode-
lo desenhado a partir das comunidades ribeirinhas foi sinalizado 
como potencial para ampliar o interesse das mulheres, sobretu-
do na etapa de beneficiamento.

Estratégias contundentes não foram traçadas pelo projeto, cuja 
equipe era formada somente por homens. Houve alguma presen-
ça feminina nas reuniões de acordos de pesca junto às comunida-
des ribeirinhas, mas esse dado não foi coletado em separado. Na 
Terra Indígena Praia do Carapanã, houve mobilização de todos os 
membros da família, com inclusão de gênero e geracional, para 
construção dos acordos de pesca. 

(continuação)
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3. 

Anexo 1: Avaliações Individuais dos Projetos

Organização responsável pela gestão do projeto 
Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente 
da Amazônia (Rioterra)

Tipo de acesso
Demanda espontânea, apresentação 
inicial do projeto: março de 2011

Período do projeto
1° trimestre de 2014 ao 4° trimestre de 2019

Valor de apoio do Fundo Amazônia
R$ 8.837.852,29

Beneficiários/as
Pequenos agricultores familiares

Local
Estado de Rondônia, nos municípios de 
Machadinho D’Oeste, Cujubim e Itapuã do Oeste.

Categorias fundiárias
Assentamento

Eixos
Produção sustentável
Ciência, inovação e instrumentos econômicos

1. Ficha de Apresentação do Projeto

Quintais 
Amazônicos
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2. Resumo do Projeto

O projeto Quintais Amazônicos apoiou agricultores familiares e assentados da re-
forma agrária no estado de Rondônia, tendo como núcleo central residentes nos muni-
cípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Machadinho D’Oeste. As principais ações de apoio 
do projeto foram realizar a inscrição das propriedades rurais no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) assim como o plantio e a execução de pesquisas de Sistemas Agroflorestais 
(SAFs) para a recuperação de áreas alteradas ou degradadas em reservas legais e Áreas 
de Preservação Permanente (APPs). Essa assistência contribuiu para a regularização 
ambiental de pequenos imóveis rurais da agricultura familiar, com geração de renda 
por meio da recuperação de áreas desflorestadas utilizando SAFs. Ainda mais, o projeto 
modernizou e estruturou o laboratório para análise de solos da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR), realizou atividades de mobilização junto às associações comunitárias 
e introduziu o pagamento por serviços ambientais. O objetivo subjacente consistia em 
fortalecer os laços de aceitação e credibilidade entre as partes, assim como reconhecer 
a implantação e as boas práticas de manutenção realizadas pelos beneficiários em áreas 
recuperadas pelo projeto.

CRÉDITO
: Rioterra
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3. Lógica de Intervenção do Projeto 

De acordo com os procedimentos do Fundo Amazônia vigentes no 
período de implementação, foi acordado um quadro lógico para o projeto 
Quintais Amazônicos, alinhado com a estrutura do Quadro Lógico do Fundo 
Amazônia (Figura 5). 

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé 

têm atratividade econômica nos municípios 
de Itapuã do Oeste, Machadinho d'Oeste e 

Cujubim em Rondônia

Componente 
Ciência, Inovação 

e Instrumentos 
Econômicos (4)

Atividades de ciência, 
tecnologia e inovação 

contribuem para a 
recuperação, conservação 

e uso sustentável em 
Rondônia

PR
O

D
U

TO
S 

E 
SE

RV
IÇ

O
S

EF
EI

TO
S 

D
IR

ET
O

S
EF

EI
TO

S 
 

IN
D

IR
ET

O
S

Expansão do laboratório 
para seleção de mudas no 

município de Itapuã do 
Oeste

Estruturação de 
laboratório para análise 
de solos na Universidade 

Federal de Rondônia

Figura 5: Quadro Lógico do projeto Quintais  
Amazônicos acordado junto ao Fundo Amazônia

Áreas desmatadas e degradadas 
recuperadas e utilizadas para a 
produção por meio de sistemas 

agroflorestais - SAF

Capacidades gerencial e técnica 
ampliadas para a implantação 

de sistemas agroflorestais, 
cooperativismo e gestão de 

associações

Conhecimento e 
tecnologias voltados para 

o uso sustentável em 
Rondônia produzidos e 

difundidos

Cadastra-
mento e 

levantamento 
de dados 

georreferen-
ciados das 

propriedades 
rurais do 
projeto 

Expansão 
do viveiro 
municipal 

de Itapuã do 
Oeste

Assistên-
cia técnica 

provida para 
pequenos 

agricultores 
familiares 

na produção 
de sistemas 

agroflorestais

Capacitação 
de agriculto-
res familiares 
em técnicas 
de produção 
de mudas e 

de produção 
agroflorestal

Implantação 
de 500ha de 
SAF em áreas 
degradadas 

em pequenas 
propriedades 
de agriculto-
res familiares

Pagamento 
por serviços 
ambientais 

para os 
agricultores 
familiares 

apoiados pelo 
projeto

Capacitação 
de agriculto-
res familiares 
para gestão 
de associa-
ções e para 
cooperati-

vismo como 
meio de 

acesso ao 
mercado

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES
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No Plano de Monitoramento do projeto Quintais Amazônicos, acordado entre as 
equipes do Fundo Amazônia e do projeto, os efeitos diretos foram interpretados como 
objetivos específicos, de modo que foram definidos indicadores para esses objetivos e para 
os produtos associados.

A proposta inicialmente apresentada pela organização executora Rioterra trabalhou 
com uma estrutura própria, com a seguinte definição de objetivos gerais e específicos63:

Objetivo geral e impactos esperados

Realizar a recuperação de áreas alteradas/degradadas em reservas legais e áreas 
de preservação permanente utilizando SAFs como forma de gerar renda alternativa, a 
partir de arranjos produtivos com elevado potencial para fixação de carbono, a agricul-
tores familiares, para contribuir com a estabilidade dos sistemas ambientais (diminui-
ção das emissões de carbono, aumento do sequestro nos solos e vegetação, manutenção 
e/ou melhoria da ciclagem de água, ciclagem de nutrientes, conservação de biodiversi-
dade e integridade de bacias).

Produto e serviços

• Produzir 1 milhão de mudas de espécies nativas e exóticas de interesse eco-
lógico e econômico para viabilizar as ações de recuperação de áreas degra-
dadas (fixação de carbono) dos modelos experimentais/SAFs e para doações 
de mudas a produtores rurais cadastrados no banco de áreas.

• Recuperar 500 hectares de reservas legais e/ou áreas de preservação perma-
nente com a implantação de SAFs. 

• Criar dois sistemas de informação geográfica a partir dos trabalhos de ca-
dastramento de propriedades rurais, com no mínimo 500 cadastros, para 
identificação das propriedades, localizadas dos municípios de Itapuã do Oes-
te, Cujubim e Machadinho D’Oeste, em Rondônia, que possuem déficit de 
cobertura vegetal em suas áreas de proteção permanente e de reserva legal 
e desejam realizar a recuperação voluntaria dessas áreas de acordo com 
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos em lei.

• Identificar zonas distintas com relação a potenciais para a ocupação e utili-
zação de seus recursos naturais, com a avaliação da capacidade de suporte 

63 RIOTERRA. Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia Rioterra. Consulta Prévia 
Quintais Amazônicos. Fundo Amazônia, 2011. p. 27 et seq.
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do meio físico para o planejamento de áreas prioritárias para recuperação, 
para conservação e para expansão de novas áreas agricultáveis e culturas 
mais aptas em Itapuã do Oeste, Machadinho D’Oeste e Cujubim. 

• Capacitar até 600 pessoas em atividades com elevado potencial para geração 
de renda e emprego nos municípios beneficiários.

• Realizar campanha de comunicação sobre o projeto realizada para democra-
tização do acesso à informação.

Para a implementação, foram definidos pela Rioterra cinco eixos temáticos com 
previsão de uma atuação integrada, interdependente e concomitante: 

• Produção de mudas e coleta de sementes; 

• Banco de áreas;

• Meio físico (verificação da aptidão agrícola e identificação de áreas com maior 
vulnerabilidade natural a erosão); 

• Sistemas agroflorestais; e 

• Eixo transversal (educação, comunicação, geotecnologia, coordenações geral 
e administrativa).

4. Metodologia Específica 
da Avaliação Individual

Na avaliação do projeto Quintais Amazônicos, foram seguidos os passos metodo-
lógicos gerais definidos para a avaliação, com as etapas das entrevistas exploratórias, 
da missão focada nas entrevistas com participantes do projeto e de uma devolutiva à 
coordenação técnica do projeto (ver lista de entrevistados/as em anexo). 

As entrevistas com a equipe e técnicos que atuaram no projeto da Rioterra foram 
agendadas e realizadas por meio remoto. No entanto, nesta avaliação houve dificulda-
des de mobilização para entrevistas com beneficiários/as. Conforme informado pela 
equipe da Rioterra, essa dificuldade se deve à perda de contato com os/as beneficiários/
as em função das restrições impostas às idas de campo no contexto da pandemia. A 
maioria dos números telefônicos disponibilizados pela Rioterra não estavam ativos, de 
modo que foi possível realizar somente duas entrevistas telefônicas com beneficiários.
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5. O Projeto na Trajetória 
da Organização

5.1. Contexto organizacional 

O Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiento da Amazônia (Rioterra) é 
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), criada em 1999, com 
o objetivo de contribuir para a formação de uma sociedade crítica, consciente de seu 
contexto socioeconômico e ambiental, capaz de propor um modelo de desenvolvimento 
para região amazônica que alie conservação e sustentabilidade à melhoria da qualidade 
de vida das populações locais64.

Suas ações inicialmente estiveram direcionadas à educação ambiental e à atuação 
em áreas protegidas. Foram executores de um dos primeiros subprojetos de participa-
ção comunitária no contexto do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA)65, 
no período de 2006-2007, implementando uma proposta que envolvia a produção de 
farinha, biojoias e pesca artesanal por comunidades no entorno do Parque Nacional 
Serra da Cotia. Com essa ação acumularam as primeiras experiências de atuação com 
atividades produtivas sustentáveis. Outro precursor importante foi o projeto Semeando 
Sustentabilidade, realizado com apoio da Petrobras a partir de 2010, orientado à asso-
ciação da regularização ambiental com práticas produtivas sustentáveis66

A partir de 2010 iniciaram ações de apoio às políticas públicas direcionadas a 
agricultores/as familiares. Com a promulgação do Código Florestal em 2012, a adesão 
desses grupos ao CAR se constituiu como um dos principais desafios da Rioterra.

Para a Rioterra, o projeto Quintais Amazônicos representou um projeto grande, 
com um volume de recursos e escala que tornou a organização conhecida no estado. 
Entre os projetos avaliados, foi a única organização executora que conseguiu aprovar 
um projeto subsequente junto ao Fundo Amazônia67, que amplia a escala e dá continui-
dade a várias das abordagens desenvolvidas. O projeto Plantar Amazônia amplia a área 
de atuação de 3 para 12 municípios. Em parte, os/as beneficiários/as dos municípios 

64 Confira mais detalhes no site do Rioterra: www.rioterra.org.br.

65 O objetivo desses subprojetos era de estimular iniciativas comunitárias voltadas ao desenvolvimento 
econômico e socioambiental no entorno das unidades de conservação abrangidos pelo ARPA (cf. https://
www.gov.br/mma/pt-br/noticias/arpa-divulga-selecionados-no-edital-participacao-comunitaria).

66 Saiba mais sobre o projeto Semeando Sustentabilidade no site do Rioterra: https://rioterra.org.br/pt/
essential_grid/semeando.

67 Saiba mais no site do Rioterra: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Plantar-Rondonia

http://www.rioterra.org.br
https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/arpa-divulga-selecionados-no-edital-participacao-comunitaria
https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/arpa-divulga-selecionados-no-edital-participacao-comunitaria
https://www.rioterra.org.br/pt/essential_grid/semeando
https://www.rioterra.org.br/pt/essential_grid/semeando
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Plantar-Rondonia
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abrangidos pelo projeto Quintais Amazônicos seguem sendo contemplados no âmbito 
do projeto sucessor. 

Nos anos recentes, Rioterra vem estudando estratégias de sustentabilidade ins-
titucional que combinam a captação de doações e a execução de projetos com a venda 
de mudas do viveiro próprio mantido pela organização. Busca também parcerias in-
ternacionais para essas estratégias, por exemplo, por meio da abertura de uma repre-
sentação na Europa.

5.2. Concepção e estratégia de implementação

A articulação para a construção do projeto Quintais Amazônicos iniciou a partir 
de 2010, antecedendo, portanto, as estratégias das chamadas públicas da Componente 
Produção Sustentável. 

Conforme as entrevistas com a equipe, a intenção inicial do projeto era de um 
direcionamento maior a investimentos e ações em ciência e tecnologia, visando criar a 
base para a atuação da assistência técnica às áreas a serem recuperadas para o cum-
primento do Código Florestal. Assim, as ações iniciais previstas eram de implantar um 
banco de matrizes e de preparar e implantar áreas para a recuperação por meio de 
SAFs. Mas o projeto passou por um longo período de negociação com o Fundo Ama-
zônia, cuja equipe insistiu em uma abordagem que direcionasse um volume maior de 
recursos aos beneficiários/as.

O foco do projeto passou a ser de identificar voluntários/as para o reflorestamen-
to, especialmente considerando que a escassez de água nas propriedades já estava se 
tornando um problema em várias áreas. Associando a restauração florestal à recupera-
ção de APPs hídricas, o projeto apoiaria o estado de Rondônia na implantação do CAR68. 

Paralelamente, foi desenvolvida a proposta de associar a adesão ao CAR com a 
implantação de atividades produtivas sustentáveis, visando diversificar a produção e 
compensar pela redução de áreas produtivas. 

Por incentivo da equipe do Fundo Amazônia, ao longo da negociação, também foi 
incorporada à proposta uma experiência em Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 
levando a um conjunto de abordagens inovadoras no contexto do estado. Também in-
tegravam esse conjunto, ações de capacitação e formação, direcionadas a sensibilizar, 
atrair e preparar os produtores/as para a implantação e o manejo dos SAFs.

Com esse arranjo, a implantação das ações de incentivo a atividades produtivas 
sustentáveis estava associada à adesão ao CAR e à elaboração dos planos de recupera-
ção previstos para os passivos ambientais identificados. O projeto não previu o traba-

68 A despeito da denominação Quintais Amazônicos, a implantação dos SAFs não estava associada aos 
quintais domésticos e sim a áreas de passivo ambiental a serem recuperadas no âmbito do cumprimento do 
Código Florestal.
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lho com cadeias de valor específicas, mesmo assim, com a implantação, algumas ca-
deias passaram a se destacar. A proposta era percebida pela equipe da Rioterra como 
um processo de aprendizagem sobre a restauração e as oportunidades de geração de 
renda que as áreas em restauração poderiam propiciar.

Como região de implantação, foram elencados os municípios de Itapuã do Oeste, 
Cujubim e Machadinho D’Oeste, localizados no nordeste do estado de Rondônia (Figura 
6)69. Trata-se de municípios que, na época da concepção do projeto, já apresentavam al-
tos índices de desmatamento e eram contemplados pela chamada Operação Arco Verde, 
uma ação concentrada de atuação governamental nos municípios do Arco do Desma-
tamento no âmbito do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDAm). Machadinho D’Oeste e Cujubim integram a lista dos muni-
cípios prioritários para ações de controle do desmatamento desde 2008 e 2017, respec-
tivamente. Ao mesmo tempo, são municípios que abrigam um grande contingente de 
unidades de conservação federais e estaduais, com destaque para a Floresta Nacional 
do Jamari, que cobre uma grande parcela do município de Itapuã do Oeste. Além disso, 
estavam localizados na área de abrangência das hidrelétricas do Rio Madeira, então em 
construção, e integravam o Território da Cidadania, articulação de governança regional 
promovida pelo Ministério da Integração Regional. A Rioterra já atuava nesses municí-
pios em seus projetos anteriores.

69 Mais detalhes em:  RIOTERRA. Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia Rioterra. 
Consulta Prévia Quintais Amazônicos. 2011, p. 24 et seq.

CRÉDITO
: Rioterra
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A estratégia de implementação do projeto Quintais Amazônicos previa que a co-
leta das sementes necessárias para a implantação dos SAFs ocorreria na Floresta Na-
cional do Jamari, de modo que foram firmados acordos de cooperação com o Instituto 
Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela sua ges-
tão, e com a Universidade Federal de Rondônia (Unir), que contava com pesquisadores/
as trabalhando na área.

A Rioterra também tinha um acordo com a Prefeitura Municipal de Itapuã do Oes-
te para a cogestão de um viveiro municipal, onde seria realizada a produção das mudas 
necessárias para a restauração. Visando assegurar a qualidade das análises, foram pre-
vistos apoios à expansão do laboratório para a seleção de mudas do viveiro em Itapuã 
do Oeste e à estruturação de um laboratório para a análise de solos na Universidade 
Federal de Rondônia. Pela sua natureza, essas ações foram alocadas na Componente 
Ciência e Tecnologia do Fundo Amazônia, mas, de fato, tratava-se de ações articuladas 
que apoiariam a implantação da proposta de restauração por SAFs no contexto da Com-
ponente Produção Sustentável.

Figura 6: Área de abrangência  
do projeto Quintais Amazônicos

Fonte: https://rioterra.org.br/pt/essential_grid/quintais
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O público beneficiário das ações seria prioritariamente de assentados/as, conside-
rando que a colonização da região decorria da implantação de projetos de assentamento 
oficial realizados na década de 1980. Conforme mencionado, o projeto é anterior ao de-
senho de arranjo de implementação previsto no âmbito das chamadas públicas da Com-
ponente Produção Sustentável, realizadas a partir de 2012. Dessa forma, não há um 
arranjo do tipo aglutinadora/aglutinadas no projeto, sendo a Rioterra integralmente 
responsável pela sua execução. Na proposta inicial, não havia um desenho prevendo a 
interação com organizações comunitárias, a estratégia estava orientada ao atendimento 
individual de produtores/as que se voluntariassem para a implantação dos SAFs e que 
seriam cadastrados em um banco de áreas. Para isso, a equipe da Rioterra realizaria 
trabalhos de zoneamento e identificação de áreas apropriadas para a restauração, ge-
renciando todo o processo por meio de sistemas de informação geográfica. 

O projeto previa ações de assistência técnica e capacitação desse público, incluin-
do uma parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), para o 
planejamento dos arranjos produtivos e econômicos dos SAFs. A assistência em cam-
po ficaria a cargo da equipe técnica da Rioterra, que também se encarregaria de um 
conjunto de ações de capacitação e formação sobre temas como coleta de sementes, 
produção de mudas e viveirismo, zoneamento de propriedades rurais, agroecologia e 
permacultura, entre outros, utilizando tanto o viveiro municipal como as escolas rurais 
como pontos de apoio.

6. Avaliação dos Resultados

6.1. Alcance dos indicadores pactuados

Para a avaliação do projeto Quintais Amazônicos, apresentada a seguir, foram 
usados os indicadores consolidados no plano de monitoramento do projeto, acorda-
do entre os executores e a equipe do Fundo Amazônia. Esses indicadores não são os 
elencados pela Rioterra em sua proposta do projeto original70, mas alinham as contri-
buições do projeto aos indicadores do Fundo Amazônia, incorporando também alguns 
indicadores específicos do Fundo.

São apresentadas as metas e a evolução anual desses indicadores. A variação per-
centual indica a percentagem de alcance da meta ao final do projeto, seguindo a seguin-
te classificação:

70 RIOTERRA. Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia Rioterra. Consulta Prévia 
Quintais Amazônicos. 2011. p. 55 et seq.
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Classificação do alcance dos indicadores Alcance Avaliação

< 50% Muito abaixo do esperado

50 a 80% Abaixo do Esperado

80 a 120% Alcançado

> 120% Superado

O plano de monitoramento do projeto apresenta apenas a meta e os valores finais 
alcançados para cada indicador, sem definição de linhas de base. Os valores intermediários 
anuais foram obtidos dos relatórios de desempenho. Foram usados os valores do 2º (consi-
derado para o ano de 2015), 5º (considerados para o ano de 2016) e 7º relatório (para 2017).

Componente Produção Sustentável

EFEITO INDIRETO/OBJETIVO GERAL: Atividades que mantêm a floresta em pé têm atra-
tividade econômica nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Machadinho D’Oeste.

Indicador: Desmatamento anual nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim 
e Machadinho D’Oeste – aferição anual de dados o Projeto de Monitoramen-
to do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), a cargo do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), valores 
não disponíveis na planilha de monitoramento do projeto.

EFEITO DIRETO/OBJETIVO ESPECÍFICO 171: Capacidades gerencial e técnica ampliadas 
para a implantação de sistemas agroflorestais, cooperativismo e gestão de associações.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Número de indivíduos capacitados (para 
a implantação de sistemas agroflorestais) 
efetivamente utilizando os conhecimen-
tos adquiridos

300 91 295 353 117,16

71 A ordem dos objetivos específicos no quadro de monitoramento e nos relatórios do projeto é inverti-
da em relação à sequência adotada no Quadro Lógico do projeto, alinhada com o Quadro Lógico geral do 
Fundo Amazônia.
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Produto 1.1: Assistência técnica provida para pequenos agricultores familiares na pro-
dução de sistemas agroflorestais.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Número de famílias (imóveis) rurais bene-
ficiados com assistência técnica 500 948 1.201 1.201 240,20

Produto 1.2: Capacitação de agricultores familiares em técnicas de produção de mudas 
e de produção agroflorestal.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Número de indivíduos capacitados (para 
a implantação de sistemas agroflorestais) 500 152 386 540 108

Produto 1.3: Capacitação de agricultores familiares para gestão de associações e para 
cooperativismo como meio de acesso ao mercado.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Número de indivíduos capacitados (para 
gestão de associações e para cooperati-
vismo como meio de acesso ao mercado)

100 43 78 114 114

EFEITO DIRETO/OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Áreas desmatadas e degradadas recupera-
das e utilizadas para a produção por meio de sistemas agroflorestais (SAF).

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Área recuperada e utilizada para fins eco-
nômicos (ha) 500 91 276 742,7 148,54

Receita obtida com atividades econômi-
cas de uso sustentável (R$) - - 12.806,95 13.414,04 -

Número de organizações comunitárias 
fortalecidas 10 17 11 14 140
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Produto 2.1: Cadastramento e levantamento de dados georreferenciados das proprieda-
des rurais do projeto.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Número de eventos de sensibilização ou 
de eventos integradores 15 10 29 42 280

Número de indivíduos participantes de 
eventos de sensibilização ou de eventos 
integradores

500 396 851 1.084 216,8

Produto 2.2: Implantação de 500 ha de SAF em áreas degradadas em pequenas proprie-
dades de agricultores familiares.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Número de imóveis com projetos de pro-
dução sustentável (implantação de siste-
mas agroflorestais)

500 23 112 504 100,8

Produto 2.3: Pagamento por serviços ambientais para os agricultores familiares apoia-
dos pelo projeto.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Área beneficiada com pagamento  
por serviços ambientais (ha) - - 246 257 -

Valor total pago por  
serviços ambientais (R$) 292.000 - 168.646,34 415.165,26 142,17

Número de famílias beneficiadas com 
pagamento por serviços ambientais - - 57 184 -

Produto 2.4: Expansão do viveiro municipal de Itapuã do Oeste.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Número de mudas produzidas pelo vivei-
ro com apoio do projeto 800.000 130.365 645.000 1.035.000 129,38
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Componente Desenvolvimento Científico e Tecnológico

EFEITO INDIRETO / OBJETIVO GERAL: Atividades de ciência, tecnologia e inovação 
contribuem para a recuperação, conservação e uso sustentável em Rondônia.

Indicador: A contribuição indireta do projeto para os objetivos do Fundo 
Amazônia será monitorada por indicadores regionais no âmbito do seu Sis-
tema de Monitoramento e Avaliação.

EFEITO DIRETO / OBJETIVO ESPECÍFICO: Conhecimentos e tecnologias voltados para o 
uso sustentável em Rondônia produzidos e difundidos.

Indicador Meta 2015 2016 2017 Variação (%)

Número de publicações científicas,  
pedagógicas ou informativas - 9 31 69 -

Número de participações em eventos inte-
gradores (seminários e fóruns) objetivando 
divulgar os conhecimentos produzidos

- 5 9 13 -

Número de pesquisadores e técnicos 
envolvidos nas atividades de CT&I resi-
dentes na região amazônica durante a 
execução do projeto

10 2 13 13 130

Produto: Expansão do laboratório para seleção de mudas no município de Itapuã do 
Oeste.

Indicador Meta Até 2016 2016 2017 Variação (%)

Valor investido em infraestrutura  
de CT&I (R$) 250.000 123.376,08 217.976,28 280.520,89 112,20

Área de laboratório construída, ampliada 
ou modernizada (m²) - - 1.024 1.024 -

Produto: Estruturação de laboratório para análise de solos na Universidade Federal de 
Rondônia.

Indicador Meta Até 2016 2016 2017 Variação (%)

Valor investido em  
infraestrutura de CT&I (R$) 185.000 40.456,16 164.929,29 153.003,52 82,70

Área de laboratório construída, ampliada 
ou modernizada (m²) - 90 90 90 -
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6.2. Objetivos, efeitos indiretos e diretos

O plano de monitoramento permite verificar o alcance dos indicadores acordado 
entre o Fundo Amazônia e os executores do projeto. No projeto Quintais Amazônicos, não 
foram disponibilizados registros que permitam reconstruir como os indicadores do plano 
de monitoramento foram estabelecidos e/ou ajustados. 

O plano de monitoramento do projeto define como objetivos geral/efeito indireto do 
projeto que as atividades que mantêm a floresta em pé tenham atratividade econômica nos 
municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Machadinho D’Oeste e estabelece o desmatamen-
to anual nesses municípios como indicador. No entanto, esses valores não foram aferidos. 

O projeto Quintais Amazônicos é o único dos projetos avaliados que conta com ob-
jetivos e indicadores alocados em mais de uma componente do Fundo Amazônia, uma 
vez que os apoios à estruturação dos laboratórios foram inseridos na Componente  De-
senvolvimento Científico e Tecnológico. Porém, essas ações não estavam orientadas a fi-
nalidades específicas de pesquisa e sim constituíam meios para o alcance dos objetivos 
da Componente Produção Sustentável. Dessa forma, não será realizada aqui uma análise 
distinta das duas componentes.

Nominalmente, o projeto Quintais Amazônicos alcançou ou superou todos os indi-
cadores que constavam do plano de monitoramento. No entanto, é importante considerar 
uma série de limitações relacionadas à definição e alimentação dos indicadores que re-
duzem a sua relevância enquanto reflexo da efetividade dos resultados do projeto. Essas 
questões serão abordadas a seguir, no contexto de uma descrição qualitativa dos efeitos 
diretos do projeto. A avaliação geral do alcance dos objetivos do projeto será realizada de 
forma conclusiva ao final do capítulo.

6.2.1. Efeito direto “Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implan-
tação de sistemas agroflorestais, cooperativismo e gestão de associações”

Diferente dos demais projetos avaliados e da organização geral do Quadro Lógi-
co do Fundo Amazônia, o Quadro Lógico do projeto Quintais Amazônicos apresenta o 
objetivo específico relacionado às capacidades gerenciais e técnicas em primeiro lugar. 

De forma geral, as ações de capacitação empreendidas pelo projeto se dividem em 
dois blocos: capacitações diretamente relacionadas às atividades de regularização ambien-
tal e implantação dos SAFs, com características de ações-meio para o alcance do Objetivo 
2 e ações direcionadas ao fortalecimento institucional das organizações comunitárias. 

Para aferir o efeito direto, foi utilizado o indicador padrão do Fundo Amazônia, 
que mensura o número de indivíduos capacitados efetivamente utilizando os conheci-
mentos adquiridos. O projeto especificou que o indicador se refere à participação nas 
capacitações para a implantação de SAFs e contabilizou 353 pessoas, superando a meta 
estipulada de 300.
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Produto 1.1: Assistência técnica provida para pequenos agricultores 
familiares na produção de sistemas agroflorestais

Com 1.201 famílias visitadas, este é o indicador do projeto Quintais Amazônicos 
que mais claramente superou a meta estipulada em 500 famílias. Para a sua mensura-
ção, foi adotada uma metodologia que segue critérios do governo federal, considerando 
como “atendidas por assistência técnica e extensão rural” as famílias que receberam 
três visitas da equipe técnica. Independentemente de se tratar de uma contabilização 
das ações da equipe e não de seus resultados, o número reflete a centralidade da as-
sistência técnica presencial na estratégia de atuação da Rioterra, destacada tanto nas 
entrevistas com a equipe quanto com os/as beneficiários/as. 

Mas o alto número de atendimentos também reflete um entendimento inicial re-
portado nas entrevistas, de que a implantação dos SAFs nas propriedades rurais seria 
uma atividade a ser executada pela própria Rioterra. Nos anos iniciais do projeto, além 
de fornecer todos os insumos, os técnicos da Rioterra, de fato, implementavam as ações, 
colocando cercas e realizando gradeamentos e plantios, além de cuidar de sua manu-
tenção. Alguns técnicos relataram que, inicialmente, essa abordagem foi relevante em 
termos de efeito demonstrativo e aprendizado, até porque o projeto também previa o 
teste da efetividade de diferentes modelos de SAF. No decorrer do projeto, foram incor-
poradas exigências de contrapartida dos/as produtores/as, especialmente de disponibi-
lização de mão-de-obra para os plantios e a manutenção.

Produto 1.2: Capacitação de agricultores familiares em técnicas de 
produção de mudas e de produção agroflorestal

Com 540 pessoas capacitadas no âmbito do projeto Quintais Amazônicos, o indi-
cador também superou a meta estabelecida de 500 pessoas. O quantitativo alcançado 
está relacionado ao número de imóveis em que foram implantados os SAFs, refletindo 
as ações demonstrativas realizadas diretamente nas propriedades. Vale salientar que 
a Rioterra realizou vários cursos e treinamentos em agroecologia, manejo de solos, 
zoneamento das propriedades e implantação de SAFs, sendo que não fica claro se as 
participações nessas capacitações foram contabilizadas nesse indicador.

As entrevistas apontaram que o público desses cursos geralmente era de pesso-
as já interessadas pelos temas ofertados. As demonstrações de experiências práticas e 
o direcionamento para atividades que permitiam economizar recursos e reaproveitar 
insumos existentes nas propriedades geravam interesse maior. Foi relatado que havia 
uma diferença entre os/as produtores/as interessados/as em capacitações, atividades 
geralmente mais sensibilizadas, e os/as participantes na recuperação das áreas, que 
tinham interesse nas atividades práticas, mas com um grau de compromisso menor. 
Dessa forma, as estratégias de sensibilização se mostraram de grande relevância para 
possibilitar a implantação dos SAFs. Conforme relatado nas entrevistas, os técnicos ve-
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rificaram que muitos/as produtores/as cometiam erros básicos em suas atividades pro-
dutivas, que podiam ser facilmente consertados. As orientações nesse sentido geravam 
confiança e facilitavam o avanço das propostas de trabalho com os SAFs.

Produto 1.3: Capacitação de agricultores familiares para gestão de 
associações e para cooperativismo como meio de acesso ao mercado

Novamente, trata-se de um tema em que o indicador previsto foi alcançado, com 
114 pessoas capacitadas (meta de 100), o que, no entanto, reflete pouco a relevância e os 
desafios do trabalho com as organizações comunitárias como elo de acesso a mercados, 
que foi explorado de forma qualitativa nas entrevistas.

Vale relembrar que não havia uma atuação de fortalecimento institucional dessas 
organizações prevista no desenho original do projeto, cuja proposta foi elaborada nos 
anos iniciais de operação do Fundo Amazônia, anterior ao arranjo de aglutinadoras/
aglutinadas aplicado a partir da chamada pública de 2012.

No entanto, as entrevistas exploraram várias reflexões e iniciativas empreendidas 
pela Rioterra ao longo da vigência do projeto para abordar o papel e a relevância das 
organizações comunitárias. Foi relatada a realização de um diagnóstico inicial das orga-
nizações na área de abrangência do projeto, que levantou um contexto de grande fragili-
dade das associações existentes. Muitas não tinham a Declaração de Aptidão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), necessária para o acesso ao 
crédito rural e aos programas de compras públicas. Não havia um entendimento das fun-
ções das instâncias de governança das associações, como assembleias e conselhos, cujo 
funcionamento precisa ser comprovado para assegurar a regularidade jurídica da orga-
nização. Também era comum uma dominância e centralização por parte das lideranças, 
geralmente associadas a objetivos políticos.

A Rioterra realizou cursos em associativismo e cooperativismo para abordar as 
questões básicas da organização coletiva, cujas participações foram contabilizadas no 
indicador, e assessorou diretamente a formalização de algumas associações. Também 
utilizou os espaços e a capacidade de convocação das organizações para as outras capa-
citações realizadas no âmbito do projeto e para iniciar o contato com os/as produtores/
as interessados na implantação dos SAFs, na intenção de superar a abordagem indivi-
dual, que se apresentava como limitação para o alcance das metas do projeto. Ações e 
reflexões relativas ao papel das organizações comunitárias como meio de acesso aos 
mercados serão abordadas no capítulo seguinte. É plausível supor que as capacitações 
tenham contribuído para o avanço de algumas organizações, no entanto, não foi possí-
vel estabelecer essa correlação de forma mais específica no âmbito da avaliação.
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6.2.2. Efeito direto “Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas 
para a produção por meio de sistemas agroflorestais (SAF)”

Nesse tema, estão concentradas as ações de campo que conectaram a agenda de 
regularização ambiental e a recuperação por SAFs com finalidades econômicas no âm-
bito do projeto Quintais Amazônicos. Também estão alocadas aqui as ações de fortale-
cimento das organizações comunitárias. Três indicadores no nível dos efeitos diretos 
capturam os resultados dessas ações: a área em que os SAFs foram implantados, a 
receita obtida com a comercialização de seus produtos e o número de organizações 
fortalecidas. As metas de área (500 hectares previstos, 742,7 alcançados) e de fortaleci-
mento organizacional (10 organizações previstas, 14 alcançadas) foram superadas. Para 
o indicador de receita, foi aferida uma média anual de R$ 13.414,04 por pessoa, mas não 
havia meta estabelecida. Considerações sobre esses indicadores são:

• O indicador de área passou por mudanças no seu entendimento ao longo do 
projeto: enquanto a Rioterra havia interpretado que se tratava da área de im-
plantação dos SAFs, a equipe do Fundo Amazônia visualizava uma correspon-
dência entre o número de imóveis a serem atendidos e a área dos SAFs, a par-
tir da expectativa de alcançar um número significativo de beneficiário/as na 
ponta por meio do projeto. No decorrer do projeto, a Rioterra ajustou a sua 
abordagem de trabalhar com SAFs de vários hectares de extensão (especial-
mente silvopastoris) para implantar SAFs com uma média de 1,5 hectar por 
propriedade, visando chegar a 500 propriedades individuais. O alcance desse 
número, ao final do projeto, explica a superação da meta em hectares. É im-
portante salientar que o indicador considera todas as áreas em que os SAFs 
foram implementados como “recuperadas”, no entanto, não foi realizado um 
monitoramento sistemático da manutenção e da recuperação efetiva das áreas. 

• O indicador de receita foi construído ao longo do projeto, mas sua base de 
cálculo demanda várias contextualizações: os dados de volume e valor de co-
mercialização foram levantados de forma amostral, envolvendo um número 
muito reduzido e variável de produtores/as individuais. Os relatórios repor-
tam levantamentos realizados nos anos de 2015 (8 produtores/as), 2017 (14 
produtores/as) e 2018 (16 produtores/as). Os dados foram levantados por meio 
de entrevistas em visitas de campo dos técnicos/as da Rioterra, que reporta-
ram dificuldades dos/as produtores/as no entendimento dos cálculos, espe-
cialmente na diferenciação de valores brutos, líquidos e custos. 

• Quanto ao indicador de fortalecimento institucional, sua conexão com as 
ações de capacitação já foi abordada na análise do Produto 1.3. Foi adota-
da uma base de cálculo muito simplificada para chegar ao resultado de 14 
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organizações fortalecidas, bastando que os/as seus representantes tenham 
participado de três ou mais atividades do projeto72. Conforme mencionado, 
a maturidade das organizações na área do projeto era muito baixa ao início 
do projeto. Para além dos cursos de capacitação, a Rioterra apoiou a regula-
rização documental de algumas associações, no sentido de torná-las aptas 
a acessar mercados formais. Nas entrevistas com a equipe da Rioterra, os 
técnicos apontaram uma a duas associações que consideravam mais avan-
çadas, geralmente em função da compreensão das lideranças sobre a função 
das organizações. Os técnicos identificaram um processo de aprendizado 
da própria equipe sobre a importância das organizações para a comercia-
lização de volumes mais significativos e veem ações de engajamento e pre-
paração das lideranças como relevantes para esse processo. Mas também 
relataram que o foco prioritário do projeto Quintais Amazônicos não estava 
na comercialização e sim na preparação dos processos produtivos.

Produto 2.1: Cadastramento e levantamento de dados georreferenciados 
das propriedades rurais do projeto

Como indicadores de produto, foram contabilizados o número de participantes 
e eventos direcionados à sensibilização para o processo de regularização ambiental 
apoiados pelo projeto Quintais Amazônicos. Ambos foram largamente superados: 15 
eventos previstos e 42 realizados; 500 participantes previstos e 1.084 registrados). No 
entanto, esse é o único indicador do projeto que informa sobre a atuação da Rioterra na 
agenda da regularização ambiental, sendo que essas estratégias ainda contavam com 
vários outros elementos.

Conforme relatado nas entrevistas, a Rioterra já atuava no apoio à adesão ao CAR 
em iniciativas anteriores e mantinha uma postura de alinhamento e apoio técnico às 
políticas estaduais nessa agenda. O próprio projeto abrangeu investimentos na estru-
turação de sistemas de informação geográfica e preparação de bancos de dados para o 
cadastramento das propriedades. Embora a finalidade específica dos cadastros fosse a 
identificação de áreas aptas para a implantação dos SAFs, a Rioterra apoiava a inscrição 
no CAR de forma rotineira em todas as suas iniciativas. Era realizado um trabalho de 
processamento das informações, com a resolução de inconsistências e sobreposições, 
identificação de passivos e de aptidão biofísica para a implantação dos SAFs. Foram ela-
borados vários materiais e cartilhas para as ações de sensibilização, tanto em eventos 

72 Atualmente, há uma recomendação de avaliação de 12 critérios de planejamento, prestação de contas 
e governança para compor níveis de qualidade gerencial a serem considerados para esse indicador (GIZ. 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Guia de Monitoramento de Efetividade de Projetos 
de Produção Sustentável apoiados pelo Fundo Amazônia. Rio de Janeiro, 2020. p. 38-39.)
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quanto no âmbito das visitas técnicas às propriedades. A elaboração dos CARs era as-
sociada à implantação dos SAFs: os técnicos de campo conheciam a produção, podendo 
orientar os carros-chefes e as espécies preferenciais para a restauração. A logística de 
entrega de materiais e mudas era combinada com os levantamentos para a regulari-
zação ambiental. Com base em acordos de cooperação com a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), a Rioterra acessa a base do órgão estadual de 
meio ambiente como organização parceira. Há compartilhamento de informações e 
aprendizados com os técnicos governamentais. Várias ações de campo, tais como muti-
rões de regularização, foram realizados conjuntamente. 

Produto 2.2: Implantação de 500 ha de SAF em áreas degradadas em 
pequenas propriedades de agricultores familiares

Apesar de este produto se referir à área de SAFs implantados (já capturada pelo 
indicador de efeito direto discutido acima), o indicador definido para a sua mensura-
ção é o número de imóveis com projetos de implantação de SAFs no âmbito do projeto 
Quintais Amazônicos. Portanto, aqui foram contabilizadas as 504 propriedades em que 
estão localizados os 742 hectares de SAFs.

Produto 2.3: Pagamento por serviços ambientais para os agricultores 
familiares apoiados pelo projeto

Este produto se refere a uma ação específica do projeto Quintais Amazônicos, não 
prevista no desenho inicial. Conforme levantado nos relatórios e entrevistas, o pagamen-
to por serviços ambientais foi uma ação incentivada pela equipe do Fundo Amazônia, 
que via no projeto uma oportunidade para a realização de um piloto nesta temática. Os 
indicadores previam apenas uma meta de valor para a realização dos pagamentos (R$ 
292 mil). Mas, além do valor final desembolsado (R$ 414.165,26), também foi computado 
o número de famílias que receberam os pagamentos (184) e a área correspondente das 
propriedades (257 hectares).

Havia uma expectativa por parte da equipe do Fundo Amazônia de realização de 
um monitoramento individual de todas as propriedades com SAFs para o cálculo dos 
serviços ambientais, o que se mostrou inviável do ponto de vista logístico. A Rioterra 
realizou exercícios de modelagem para estimar estoques de carbono para embasar os 
pagamentos, avaliando modelos e arranjos com essências florestais com maior poder 
de absorção. Também fizeram avaliações dos estágios sucessionais da recuperação para 
alimentar as modelagens. Foram realizadas publicações sobre análise de paisagem e 
monitoramento de carbono.

No final, foi estabelecido um sistema de pontuação que contabilizava os dias de 
manutenção dos SAFs e outros serviços prestados pelos produtores no contexto do pro-
jeto como serviços ambientais (por exemplo, construção de cercas, retirada de fatores 
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degradantes etc.). Os/as proprietários/as com os resultados mais significativos foram 
premiados com o pagamento, realizado em partes iguais e por meio de um desembolso 
único. No entanto, o Fundo Amazônia não previa esta modalidade de pagamento, de 
forma que foi desafiador encontrar um mecanismo de desembolso viável73. Após o pri-
meiro pagamento, não foi dado continuidade à iniciativa.

Produto 2.4: Expansão do viveiro municipal de Itapuã do Oeste

Para este produto, foi mensurada a produção de mudas pelo viveiro, cuja meta (800 
mil mudas) foi amplamente superada (valor final de 1.035.000 mudas). 

Essa ação foi favorecida pelo acordo de cogestão que a Rioterra já mantinha com 
a Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste na operação do viveiro. A possibilidade de 
aproveitar o viveiro municipal foi de grande relevância para o fornecimento das mudas 
florestais para a implantação dos SAFs. Uma série de ações do projeto se articulava à 
produção das mudas: a coleta de semente na Floresta Nacional do Jamari, a implantação 
e expansão dos laboratórios para as análises e controles de qualidade necessários, as 
ações de capacitação e a atuação dos técnicos que operaram o viveiro.

O projeto Quintais Amazônicos propiciou aprendizados importantes para a opera-
ção do viveiro e a coleta de sementes. Foi realizado um trabalho de coleta em matrizes 
georreferenciadas na Flona Jamari. A coleta precisou ser adaptada à dinâmica de cada 
espécie e, às vezes, era realizada em ritmo bianual. Foram incorporadas melhorias, tais 
como a transição para a produção com tubetes e substrato no lugar das sacolas de plás-
tico. A implantação do laboratório associado ao projeto (cf. capítulo 6.2.3) incrementou o 
controle de qualidade.

No entanto, a parceria com a prefeitura enfrentou problemas e foi encerrada após 
o término do projeto. Atualmente, o viveiro está desativado e a prefeitura avalia sua 
transformação em uma área verde municipal. A Rioterra implantou um viveiro em área 
própria e segue produzindo uma média de um milhão de mudas por ano.

6.2.3. Efeito direto “Conhecimentos e tecnologias voltados para o uso susten-
tável em Rondônia produzidos e difundidos”

Este item reúne os resultados e produtos que foram alocados na Componente 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Fundo Amazônia. No entanto, embora a 
Rioterra seja uma organização com um perfil de equipe, parceiras e linhas de trabalho 
direcionadas à pesquisa e tecnologia, as ações aqui consideradas não foram previstas 

73 A solução encontrada foi o pagamento via Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), com o desconto de impostos.
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com uma finalidade específica nesse sentido, constituindo, antes, meios para o alcance 
dos objetivos do projeto Quintais Amazônicos como um todo. Outros projetos avaliados 
com investimentos similares em infraestrutura e geração de conhecimento tiveram 
essas ações integradas na Componente Produção Sustentável.

No nível de efeito direto, o projeto Quintais Amazônicos alimentou os indicadores 
padrão do Fundo Amazônia para a Componente, contabilizando a soma de todos os mate-
riais de comunicação produzidos ao longo do projeto como publicações científicas, peda-
gógicas ou informativas. Não havia meta definida para o indicador, que chegou a quase 70 
contribuições. Para o indicador de participações em eventos integradores, também sem 
meta definida, foram contabilizadas 13 apresentações do projeto em eventos integradores 
ligados ao público beneficiário do projeto e/ou instituições ligadas ao tema.

Finalmente, o projeto listou um total de 13 pesquisadores/as e técnicos/as (meta 
10) que participaram das ações do projeto por meio de parcerias institucionais, abran-
gendo tanto técnicos da SEDAM, que participaram da avaliação da recuperação dos 
serviços ambientais, como alunos/as e professores/as da Universidade Federal de Ron-
dônia, que contribuíram com estudos de fitofisiologia e do meio físico para a identifica-
ção de áreas para os SAFs. Cabe destaque à parceria firmada com a Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), que não apenas possibilitou o fornecimento 
de mudas de cacau e café clonal para os plantios, como também viabilizou a orientação 
técnica e capacitações para o manejo dos SAFs.

Produto: Expansão do laboratório para seleção de mudas no município de 
Itapuã do Oeste

Este produto abrangeu os investimentos na expansão do laboratório associado ao 
viveiro municipal de Itapuã do Oeste, sendo contabilizados como indicadores as obras e a 
área de laboratório construída. No entanto, conforme já mencionado, a parceria com a pre-
feitura para a gestão do viveiro foi desfeita após o projeto Quintais Amazônicos, de modo 
que não está claro o aproveitamento atual dos investimentos realizados nesta parceria. 

Produto: Estruturação de laboratório para análise de solos na Universidade 
Federal de Rondônia

Este produto abrange mais um investimento na estruturação de um laboratório, 
no entendimento que a análise de solos era uma etapa importante na identificação das 
áreas para a implantação dos SAFs. Também foram estabelecidos, como indicadores do 
projeto Quintais Amazônicos, o valor investido e a área do laboratório. 

Conforme levantado nas entrevistas, inicialmente a Rioterra tinha planos de ins-
talar o laboratório em suas próprias dependências. No entanto, posteriormente, houve 
um entendimento de que seria favorável realizar essa ação junto à Universidade Federal 
de Rondônia, com a qual a Rioterra já mantinha acordos de cooperação.
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Os materiais adquiridos foram destinados à Universidade e, conforme informa-
do pelo Rioterra, atualmente encontram-se à disposição das atividades de pesquisa 
realizadas no Laboratório de Fisiologia Vegetal.

6.3. Avaliação geral

Considerando a abrangência e complexidade do projeto Quintais Amazônicos, os 
elementos avaliativos serão organizados pelas grandes frentes de atuação do projeto, 
o que permite uma agregação mais orgânica dos que a estrutura de efeitos e produtos.

6.3.1. Aspectos positivos 

• O projeto Quintais Amazônicos trouxe a implantação de SAFs de forma pio-
neira para o público de assentados/as no nordeste de Rondônia74, uma 
região em que a implementação do Código Florestal é discutida de forma 
controvertida e rechaçada por muitos produtores/as.

74 Embora Rondônia conte com uma das experiências mais consolidadas e emblemáticas de implantação de 
SAFs na Amazônia, pelo chamado projeto RECA – Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (https://
www.projetoreca.com.br), as experiências do RECA não foram de grande relevância para o projeto Quintais 
Amazônicos. A equipe da Rioterra conhece o RECA, adquiriu mudas e realizou visitas e intercâmbios, mas consi-
dera que a sua localização geográfica no extremo oeste do estado não favorece um contato mais contínuo.

CRÉDITO
: Rioterra

https://www.projetoreca.com.br
https://www.projetoreca.com.br
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• Em função da experiência da Rioterra no apoio à implementação do CAR, 
o projeto Quintais Amazônicos se diferencia entre os projetos avaliados por 
associar a promoção das atividades produtivas sustentáveis ao contexto 
da regularização ambiental. A equipe da Rioterra destacou a importância 
dos SAFs como mecanismo que incentiva e favorece a regularização ambien-
tal, em contraponto às abordagens meramente punitivas. A expectativa de 
geração de renda foi percebida como elemento crucial para motivar os pro-
dutores/as para a realização de ações de recuperação dos passivos ambien-
tais. A dinâmica desse processo de sensibilização se reflete nas colocações 
de um beneficiário:

“A pessoa tem que gostar um pouco, é um projeto bom 
que dá renda, mas pra fazer a pessoa entender vai ter 
que se interessar. Eu falo com os vizinhos: Por que você 
não faz isto? Plantar arvore não é ruim. A gente escolhe 
o que quer plantar. A pessoa acha que não, mas gera ren-
da. No início produzi mandioca, abóbora, abacaxi, já é 
uma renda. Me interessei na primeira reunião da Rioter-
ra porque falaram na recuperação das águas. Eu venho 
de uma região sofrida de desmatamento, em que as 
minas foram acabando. Eu tinha uma cabeceira de mina, 
que a erosão estava secando. Agora está minando mais, 
ainda não está correndo, mas a terra já está úmida. Eles 
plantaram as mudas, hoje a erosão está recuperada, 
daqui a um ano vou ter a primeira venda.”

• A concepção do projeto começou na fase inicial de implantação de projetos 
do Fundo Amazônia. Tanto a equipe da Rioterra quanto a equipe de téc-
nicos/as do Fundo Amazônia destacaram os processos de aprendizagem 
sobre a pauta das atividades produtivas sustentáveis realizados ao longo da 
implementação do projeto. O projeto passou por um período de negociação 
de três anos até a sua efetivação. Já a negociação do projeto seguinte da Rio-
terra junto ao Fundo Amazônia durou apenas quatro meses.

“O projeto Quintais propiciou pílulas  
de aprendizagem, foi uma escola.”

• O desenho inicial do projeto, que visava a experimentação de diferentes ar-
ranjos de SAFs, foi ajustado no sentido de uma maior ênfase na alocação de 
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recursos e ações junto aos beneficiários/as. Isso favoreceu o alcance de um 
número mais relevante de beneficiários.

• A ampliação das experiências anteriores da Rioterra no processo de cole-
ta e produção de sementes e mudas foi relevante para avançar nos modelos 
de restauração no estado. Os investimentos no viveiro municipal de Itapuã do 
Oeste, cogerido pela Rioterra à época do projeto, e a possibilidade de realizar a 
coleta de sementes na Floresta Nacional do Jamari viabilizaram a implantação 
dos SAFs e propiciciaram a geração de conhecimentos, que atualmente são 
aproveitados no viveiro próprio da organização. A instalação dos laboratórios 
permitiu trabalhar melhorias de qualidade na restauração. O laboratório ins-
talado na UNIR segue sendo utilizado para fins de pesquisa e formação.

• A atuação em campo da equipe técnica da Rioterra, seja na assistência 
técnica, seja por meio das formações e capacitações, foi destacada nas entre-
vistas com os/as técnicos/as e beneficiários/as. Especialmente os trabalhos de 
demonstração prática foram considerados muito relevantes para os processos 
de sensibilização e convencimento.

“Os governos não estão voltados à agricultura familiar 
e deixam pra lá, os técnicos não vão à área. Mas preci-
samos de técnicos, agrônomos e veterinários. Nós agri-
cultores somos leigos e não temos recursos para pagar a 
vinda dos técnicos. A Rioterra vem fazendo isto através 
do projeto. Para nós é de grande importância, sem o co-
nhecimento a gente leva ferro lá no final.”

• Os/as técnicos/as da Rioterra adotaram uma abordagem de dar indicativos 
para a gestão da propriedade como um todo como meio de atrair os/as pro-
dutores/a para a adoção de práticas mais sustentáveis e ações de recuperação.

• As parcerias do projeto com o INPA e a CEPLAC, além de assegurar o forneci-
mento de mudas de cacau e café clonal para os SAFs, promoveram aprendiza-
dos sobre as espécies de uso econômico mais adequadas, sendo que cacau 
e açaí foram apontadas como as mais promissoras. As experiências realizadas 
contribuíram para identificar modalidades e espécies (principalmente cacau, 
café, açaí e pupunha) que atualmente são implementadas em arranjos de SAFs 
pré-definidos para diferentes tipos de áreas, permitindo operar em maior es-
cala no âmbito do projeto Plantar Amazônia, cuja meta de implantação de SAFs 
é de 3 mil hectares.
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• A Rioterra entendeu a experiência de PSA realizada no âmbito do projeto 
como piloto para uma política estadual nesse tema. Os trabalhos permiti-
ram a parametrização de indicadores em propriedades modelo e a constru-
ção de formulários para o levantamento dos critérios.

6.3.2. Desafios

• O caráter peculiar do perfil de atuação da Rioterra na interseção entre a 
agenda de regularização ambiental e a promoção de SAFs está presente 
na proposta do projeto Quintais Amazônicos, mas é pouco visibilizado nos 
seus resultados. Assim, por exemplo, as inscrições e os ajustes no CAR, 
que a equipe da Rioterra promove de forma sistemática em todas as suas 
iniciativas, não foram contabilizados como resultados do projeto, pelo fato 
de se referirem a indicadores da Componente Monitoramento e Controle do 
Fundo Amazônia. Por outro lado, foram contabilizados como resultados de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico ações que foram alocadas nessa 
componente, mas que tinham um caráter bem mais claro de meios para o 
alcance dos objetivos de produção sustentável do que finalidades específicas 
de desenvolvimento científico e tecnológico.

• A Rioterra já tinha alguma experiência no apoio a atividades produtivas 
sustentáveis, mas o foco do projeto claramente estava mais na estrutu-
ração produtiva do que em ações efetivamente direcionadas à geração 
de renda. As entrevistas e até mesmo as atividades que atualmente são 
realizadas no âmbito do projeto Plantar Amazônia demonstram o quanto 
o desenho inicial e a implementação do projeto Quintas Amazônicos ainda 
não consideravam aspectos fundamentais para uma abordagem direciona-
da à geração de renda por SAFs, uma vez que não havia estratégias e ativi-
dades definidas para a comercialização e o acesso a mercados dos produtos 
gerados pelos SAFs. A abordagem inicial era individualizada e o cenário de 
fragilidade das associações era tão grande que não havia perspectiva de 
avançar no papel dessas organizações para a comercialização até o final 
projeto. Atualmente, a equipe da Rioterra reconhece a necessidade de atuar 
de forma mais efetiva ao longo dos elos das cadeias de valor, incorporando 
aspectos como análises de viabilidade econômica e etapas de beneficiamen-
to, distribuição e comercialização. 
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“Falei que no projeto tem que pensar onde vender a pro-
dução. Isto está faltando no projeto. A Rioterra tem que 
dar mais condições para um projeto dar certo. O projeto 
deve plantar, produzir e agregar valor. Deve ser am-
pliado para se manter em pé. Senão vem muito dinheiro 
através do banco e no futuro não tem. As pessoas não 
têm o conhecimento, tem que trazer o conhecimento de 
onde vender melhor.”

• Apesar de ter reportado o fortalecimento de 14 organizações comunitárias, 
além da capacitação e sensibilização de mais de 100 pessoas para a gestão 
de associações e para o cooperativismo como meio de acesso ao mercado, 
o projeto não percebeu as organizações comunitárias como mecanis-
mos de promoção da comercialização dos produtos gerados pelos SAFs. 
De fato, a Rioterra não realizou um acompanhamento da comercialização, 
informando apenas que as vendas aconteciam nos mercados e feiras locais, 
ocorrendo também vendas individuais para os programas de compras pú-
blicas (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE). Os diagnósticos iniciais haviam apontado 
uma grande fragilidade das associações locais, predominando uma postura 
individualizada. As capacitações em associativismo e cooperativismo não 
foram suficientes para mudar esse quadro de forma significativa. No entan-
to, as entrevistas com os técnicos apontam para um aprendizado ao longo 
do projeto, referente à relevância das organizações para as questões produ-
tivas e organizacionais, no sentido de reconhecer a sua importância para 
a comercialização de volumes maiores e um foco mais efetivo sobre esses 
aspectos no âmbito do projeto Plantar Amazônia. 

• Os próprios indicadores do projeto refletem o momento inicial de elaboração 
das métricas no contexto do Fundo Amazônia nesse tema. O projeto alimen-
tou o indicador padrão do Fundo Amazônia, que contabiliza a receita obtida 
com atividades econômicas de uso sustentável. A metodologia e a aferição 
realizada enfrentam os problemas recorrentes na medição dos resultados 
econômicos dos SAFs nos seus primeiros anos de implantação. O detalha-
mento dos produtos considerados nos cálculos, disponibilizados pela Rio-
terra, mostra que se trata majoritariamente de lavouras de ciclo curto, com 
produtos que são cultivados entre as espécies arbustivas e arbóreas em cres-
cimento inicial, tais como mandioca, melancia, abóbora etc. Embora esses 
plantios, de fato, cumpram a função de propiciar a geração de ingressos nos 
anos iniciais de implantação dos SAFs, esses resultados refletem a geração 
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de receitas apenas no estágio inicial de um SAFs, não podendo servir 
de referência para o seu potencial nesse tema. Os dados consolidados de 
produção e faturamento demonstram o peso dos produtos de ciclo curto na 
média computada. Produtos arbustivos de ciclos mais longo, como cupuaçu 
e cacau, apresentam variações neutras ou negativas e produtos madeireiros 
ainda não constam do levantamento (Quadro 3).

PRODUÇÃO TOTAL FATURAMENTO TOTAL

Produtos Unidade  
de Medida

Ano 
Base

Último 
Ano

Variação 
(%)

Produção  
Acumulada

Ano 
Base

Último 
Ano

Variação 
(%)

Faturamento 
Acumulado

Mandioca Kg 26.566 51.200 48,1% 102.400 35.067 100.864 65,2% 201.728

Melancia Kg 400 12.600 96,8% 25.200 472 23.310 98,0% 46.620

Banana Kg 200 3.907 94,9% 7.814 428 10.158 95,8% 20.316

Cupuaçu Kg 950 727 -30,7% 1.454 5.007 3.633 -37,8% 7.266

Guaraná Kg 1.329 720 -84,6% 1.440 14.951 7.200 -107,7% 14.400

Abóbora Kg 448 1.900 76,4% 3.800 681 4.446 84,7% 8.892

Cacau Kg 1.714 1.714 0,0% 0 17.145 17.145 0,0% 17.145

Quadro 3: Detalhamentos de volumes e valores 
de produção e comercialização

Fonte: Rioterra, Resultados do questionário base para a avaliação de atividades produtivas sustentáveis.

• Além disso, a metodologia amostral aplicada pela Rioterra, para além dos 
problemas associados a levantamento de receita por entrevistas de um nú-
mero muito reduzido de produtores/as, considerando ainda que os dados 
levantados não incorporam a depreciação por inflação, limitam fortemen-
te a sua validade como resultado do projeto em termos de geração de 
renda por meio dos SAFs. 

• Limitações semelhantes também devem ser consideradas na praxe de utili-
zar as áreas de SAFs implantados como indicativos de “área recupera-
da”, como ocorre na alimentação desse indicador padrão do Fundo Amazô-
nia.  Vale lembrar que o próprio Código Ambiental considera que as ações de 
recuperação alcançam o seu resultado final em um período de até 20 anos, 
abordagem também adotada pela Rioterra na elaboração dos Projetos de Re-
cuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs), previstos no âmbito 
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da regularização ambiental. Considerando que a implantação das áreas foi 
iniciada em 2015 e que o projeto investiu recursos na estruturação de sis-
temas de informações geográficas para abrigar as análises biofísicas que a 
Rioterra empreendeu para embasar a implantação dos SAFs, foi explorada, 
durante a avaliação, a possibilidade de obter dados de monitoramento mais 
assertivos sobre a evolução da recuperação das áreas, especialmente junto 
aos beneficiários/as que foram contemplados pelo projeto Quintais Amazô-
nicos e que seguem participando do projeto Plantar Amazônia, contando 
assim com um acompanhamento continuado pela Rioterra. No entanto, a 
equipe da Rioterra informou que esse monitoramento não pode ser realiza-
do em escala, uma vez que as imagens de satélites disponíveis não permitem 
a coleta de dados com a precisão necessária. A equipe realizou levantamen-
tos com drones e fotografias de forma amostral para quatro beneficiários/
as do projeto. As impressões visuais na documentação disponibilizada apon-
tam para um estágio ainda incipiente de recuperação (Figura 7).

Figura 7: Evolução da vegetação em uma fazenda 
com SAF implantado pelo projeto

Fonte: Rioterra.

Figura 8: Google Earth com polígonos da propriedade 
do Sr. Erasmo do ano de 2016.

Figura 9: Google Earth com polígonos da propriedade 
do Sr. Erasmo do ano de 2020.

• Adicionalmente ao período de recuperação, devem ser levadas em conta as 
dificuldades de manutenção das áreas pelos/as próprios/as beneficiá-
rios/as. Ao longo do projeto, a manutenção dos SAFs foi assumida pelos/as 
beneficiários/as, sem que fosse realizado um monitoramento sistemático de 
sua continuidade:
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“Muitas pessoas abandonam, porque precisa fazer a manu-
tenção por quatro anos para aguentar esperar a produção 
e ter outra atividade para poder ter valor. Na Amazônia, se 
deixar noventa dias, o mato toma conta. Deve ter a manu-
tenção por até quatro anos, eu só aguentei porque queria 
preservar a mina.”

“O que mais acontece são os casos em que o plantio é aban-
donado por falta de manutenção, é o mais difícil. A Rioterra 
cedeu gradeamento, cercamento, covas e plantio. Tem que 
ampliar o projeto para o povo continuar. Tem que pensar 
não só no plantio, mas na manutenção até produzir, senão 
a pessoa abandona. Se visitar todos os projetos daqui a dez 
anos, vai ver que muitos abandonaram.”

• O projeto enfrentou dificuldades na condução da cogestão do viveiro com a 
Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste, levando ao encerramento da coges-
tão ao final do projeto. A despeito do seu funcionamento satisfatório durante 
a sua execução, foi difícil alinhar os trabalhos técnicos com a dinâmica de 
gestão mais política do poder público municipal. Não ficou clara a utilização 
posterior dos investimentos do projeto nesse viveiro.  

• A experiência de PSA gerou um acúmulo metodológico, mas a operaciona-
lização dos pagamentos se mostrou desafiadora. Para além das dificul-
dades de identificar um mecanismo de desembolso viável, cabe questionar 
se um pagamento único no contexto de um projeto com temporalidade e 
recursos limitados de fato corresponde ao conceito de remunerar a geração 
de serviços pela conservação e/ou recuperação das florestas. 

• O projeto não previu ações específicas direcionadas a temas como igual-
dade de gênero ou juventude, no entanto, essas temáticas foram abordadas 
durante as entrevistas. Vale mencionar que a GIZ realizou um estudo sobre 
igualdade de gênero nos projetos de atividades produtivas sustentáveis do 
Fundo Amazônia, com levantamentos de campo no projeto Quintais Ama-
zônicos. No entanto, o foco da publicação não estava direcionado às ações do 
projeto. As abordagens dos projetos visitados são apenas brevemente men-
cionadas em uma nota de rodapé, apontando que a abordagem da promoção 
da igualdade entre homens e mulheres se dava de forma espontânea:
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“Na medida em que os projetos se desenvolveram, as equipes 
adquiriram uma maior sensibilidade pelo tema e desenvol-
veram ações de acordo com a realidade local, com base em 
valores e normas organizacionais de cada uma delas. Difi-
cultaram: a falta de um conhecimento teórico mais amplo 
sobre o tema por parte da equipe técnica, uma forma mais 
concreta de como trabalhar a temática sem sobrecarregar 
os(as) técnicos(as) contratados(a), além do pouco conheci-
mento ou a inexistência de organizações locais que atuam 
especificamente nessa abordagem na região.”75 

• Nas entrevistas, o tema da sucessão geracional e o envolvimento das mu-
lheres foi tratado de forma associada. Há um reconhecimento de que o 
tema da renovação é central para o público, tanto no nível da gestão das 
propriedades quanto no nível organizacional. Muitos produtores/as já se 
encontram em idade avançada. Quando não há envolvimento de jovens na 
geração de renda, els tendem a migrar para uma atuação no agronegócio 
ou em espaços urbanos. Foi considerada a importância de investir nas li-
deranças e na renovação:

“É preciso deixar os jovens experimentar, errar e ganhar 
o próprio dinheiro. O foco deve estar na renovação, mu-
lheres e filhos são mais abertos à temática ambiental, 
desde que sejam envolvidos na renda, é importante que 
esta geração não seja perdida.”

75 GIZ. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; BNDES. Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social. Igualdade entre homens e mulheres em projetos de atividades produti-
vas sustentáveis apoiados pelo Fundo Amazônia. Rio de Janeiro, 2019. p. 28.
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•

•

•

O projeto Quintais Amazônicos foi encerrado em 2019, portanto, sua execução não 
foi diretamente afetada pela pandemia. No entanto, várias de suas frentes de tra-
balho têm continuidade no projeto Plantar, também apoiado pelo Fundo Amazônia. 

No contexto da atuação da Rioterra, foi observada uma perda de contato direto 
com beneficiários/as e parceiros/as locais, que também impactou a avaliação, 
pelas dificuldades de agendamento e realização de entrevistas remotas. Os bene-
ficiários que puderam ser entrevistados informaram a continuidade do contato 
e da assistência da equipe Rioterra, mas muitos contatos eram mantidos apenas 
por celular, que estavam desativados no momento do contato da avaliação.

Com a realização de poucas entrevistas locais, houve apenas indicativos pontuais 
sobre a incidência da pandemia. Foi indicado a continuidade das atividades pro-
dutivas. Após um período de paralização inicial, as atividades de comercialização 
também tiveram seguimento. Não foram reportadas a ações estruturadas e apoio 
por parte do poder público, tais como alternativas para compras públicas etc. 

Destaque: Impactos da pandemia

Box 3: 
Impactos da pandemia 
no Projeto Quintais Amazônicos

Evidências Avaliação

Critério Relevância

O projeto iniciou a implantação de SAFs de forma ampliada na região 
nordeste de Rondônia, em uma região de alta relevância para a conten-
ção do desmatamento, em que a implementação do Código Florestal é 
discutida de forma controvertida. Sua relevância está em apontar pers-
pectivas para a regularização ambiental com possibilidades de geração 
de renda a partir da recuperação dos passivos. 

Também cabe destaque aos trabalhos de estruturação produtiva da cadeia 
de restauração, desenvolvendo metodologias e mecanismos que possibili-
tem o fornecimento das sementes e mudas necessárias para a restauração 
com espécies nativas.

Relevante

Critérios de avaliação OCDE  
para o projeto Quintais Amazônicos

(continua)

6.4. Análise dos critérios de avaliação da OCDE
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Evidências Avaliação

Critério Eficácia

O projeto alcançou todas as metas acordadas com o Fundo Amazônia, 
mas vários indicadores e formatos de levantamento não refletem o 
alcance dos objetivos de forma adequada. As análises qualitativas da 
avaliação apontam para importantes processos de aprendizado do pro-
jeto, mas também para limitações no alcance dos objetivos propostos 
(especialmente no que se refere à geração de renda).

Moderadamente eficaz

Critério Eficiência

A documentação disponibilizada fornece poucos elementos para a 
avaliação deste critério. Nos relatórios de desempenho, que deveriam 
trazer insumos para o entendimento do cumprimento de cronogramas 
e grau de execução, constam planilhas embutidas que não permitem o 
acesso aos dados alimentados.

Sem elementos  
para a avaliação

Critério Impacto

Os impactos mais significativos são de natureza qualitativa, mas têm 
potencial de se manifestar de uma forma mais ampliada a partir da 
atuação do projeto Plantar Amazônia. Além das demonstrações prá-
ticas de viabilidade da implantação dos SAFs nas propriedades e do 
seu uso para a sensibilização e mobilização de um público maior, vale 
também mencionar que a parceria estreita da Rioterra com a SEDAM 
contribui para promover a estratégia de regularização ambiental por 
meio de SAFs com uso econômico em nível estadual.

Impactos  
qualitativos

Critério Sustentabilidade

A continuidade de várias linhas de atuação do projeto nas iniciativas da 
Rioterra, especialmente por meio do projeto Plantar Amazônia, deve ser 
vista como fator positivo de sustentabilidade. A Rioterra, além da amplia-
ção territorial da região de projeto, também segue em suas estratégias 
de articulação e promoção de governança no nível estadual e municipal, 
buscando o alinhamento e o aprimoramento das políticas públicas.

Algumas restrições devem ser feitas à perda de parcerias e investimentos, 
por exemplo, em relação ao viveiro municipal de Itapuã do Oeste.

A sustentabilidade dos SAFs como mecanismos efetivos de restaura-
ção e geração de renda somente poderá ser avaliada em médio prazo, 
no entanto, a continuidade de beneficiários/as no projeto Plantar 
Amazônia oferece boas possibilidades de realização de um monitora-
mento continuado deszes aspectos. Quanto à inserção dos produtos 
em cadeias de valor, há indicativos de perspectivas promissoras, es-
pecialmente nas cadeias de cacau, café e açaí. No entanto, também se 
verifica a continuidade das pressões de expansão do agronegócio e das 
tendências de desmatamento na região. 

Sustentabilidade  
média

(continuação)
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6.5. Análise das Salvaguardas de Cancún

Salvaguardas de Cancun  
do projeto Quintais Amazônicos

Salvaguarda Atende Observações

Ações complementares ou consistentes 
com os objetivos dos programas flores-
tais nacionais e outras convenções e 
acordos internacionais relevantes

Sim

O projeto não se alinha diretamente com alguma linha 
de ação específica do PPCDAm, mas pode ser asso-
ciado ao Objetivo 8 da fase 2016 a 2020 do PPCDAm 
(“Promover a sustentabilidade dos sistemas produti-
vos agropecuários”), que prevê, no Resultado 8.3, o 
aumento da adoção de práticas sustentáveis na agro-
pecuária, com a Linha de Ação 

8.3.2. (“Promover a difusão tecnológica de sistemas 
produtivos sustentáveis”).
 
Em relação à promoção e implementação de SAFs, o 
PPCDAm 2016 a 2020 menciona esse tema entre os re-
sultados das fases anteriores76, mas não prevê ações 
específicas nesda agenda. No entanto, há alinhamento 
com outras normativas nacionais, tais como o Código 
Florestal e o Plano Nacional de Recuperação da Vege-
tação Nativa, que preveem a implantação de sistemas 
agroflorestais como forma de recomposição de Re-
serva Legal no contexto da agricultura familiar (Lei nº 
12.651/2012, art. 66, § 3º), destacando suas contribui-
ções para a segurança alimentar e outros benefícios 
sociais e econômicos.

No nível estadual, a Rioterra considera como prioritá-
rios o alinhamento e a contribuição à implementação 
do Plano ABC (Plano Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono), a governança climática e Plano de Desenvol-
vimento Sustentável do estado.

Estruturas de governança florestais 
nacionais transparentes e eficazes, 
tendo em vista a soberania nacional e a 
legislação nacional

Não se 
aplica

Não se verificou contribuições específicas do projeto 
a este aspecto.

Respeito pelo conhecimento e direitos 
dos povos indígenas e membros de 
comunidades locais, levando-se em 
consideração as obrigações interna-
cionais relevantes, circunstâncias e leis 
nacionais e observando que a Assem-
bleia Geral da ONU adotou a Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas

Não se 
aplica

Não houve envolvimento de povos indígenas na im-
plementação das ações do projeto.

76 MMA. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
Legal. Documento base: contexto e análises, 2016. p. 8.

(continua)
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Salvaguarda Atende Observações

Participação plena e efetiva das partes 
interessadas, em particular povos indí-
genas e comunidades locais, nas ações 
referidas nos parágrafos 70 e 72 da 
Decisão 1/CP 16

Em parte

Não foram identificadas evidências de atendimento 
formal às decisões. As ações de campo foram tra-
balhadas de forma individualizada, demandando a 
anuência dos produtores/as para a realização das 
atividades em suas áreas. Na implantação dos SAFs 
foi realizado um planejamento dos plantios com en-
volvimento direto dos produtores/as na seleção das 
áreas, finalidades, composição das espécies, etc.

Não foi possível identificar evidências de envolvi-
mento das associações comunitárias no planeja-
mento e monitoramento das ações do projeto, que 
era realizado no âmbito da Rioterra.

Quanto ao estabelecimento do sistema de monito-
ramento do projeto, os problemas verificados foram 
abordados na análise. Houve fragilidades na formu-
lação e na verificação dos indicadores, que inclusive 
dificultam conclusões sobre as contribuições para 
geração de renda a partir dos resultados do projeto,

Ações consistentes com a conservação 
das florestas naturais e diversidade bio-
lógica, garantindo que as ações referidas 
no parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 não 
sejam utilizadas para a conversão de flo-
restas naturais, mas sim para incentivar 
a proteção e conservação das florestas 
naturais e seus serviços ecossistêmi-
cos e para melhorar outros benefícios 
sociais e ambientais

Sim

O projeto foi especificamente direcionado à implan-
tação de SAFs com uso econômico para a recupe-
ração de áreas desmatadas ou degradadas, no con-
texto da regularização de passivos ambientais. Não 
houve interfaces com a ampliação ou consolidação 
de áreas protegidas.

As metodologias de SAFs abrangeram modelos que 
consorciam a restauração florestal com espécies 
nativas com espécies de uso econômico que são 
parcialmente nativas, conforme previsto no Código 
Florestal.

Ao final do projeto foram contabilizados 742 hecta-
res de SAFs implantados, que contribuirão à recupe-
ração de áreas desmatadas e degradadas em ciclos 
com duração total de até 20 anos. 

Foi também realizada uma experiência de paga-
mento por serviços ambientais prestados pelos pro-
dutores/as na implantação dos SAFs, abrangendo 
uma área de 257 hectares.

Ações para tratar os riscos de reversões 
em resultados de REDD+

Não se 
aplica

Não aplicável. Possivelmente poderia ser abordado 
futuramente, com uma maior difusão e consolida-
ção dos SAFs em escala na região.

Ações para reduzir o deslocamento de 
emissões de carbono para outras áreas

Não se 
aplica Não aplicável

(continuação)
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6.6. Análise dos Critérios Transversais

Critérios Transversais  
do projeto Quintais Amazônicos

Critério Atende Observações

Redução da pobreza De forma 
incipiente

O projeto trabalhou na perspectiva de incentivar alternativas 
econômicas ao desmatamento por meio da implantação de SAFs.

A metodologia de mensuração apresentou uma série de fragi-
lidades, limitando o uso do resultado das medições como evi-
dências de geração de renda (além de não contar com linhas de 
base e metas). Dessa forma, ainda não foi possível comprovar 
aumentos de produção e renda na escala de atuação do proje-
to, mas há perspectivas de que isso possa ser realizado de for-
ma mais efetiva no projeto Plantar Amazônia, que dá continui-
dade às ações do projeto. 

É plausível supor que houve contribuições ao aumento da segu-
rança alimentar por meio das ações realizadas, como forma de 
contribuição não diretamente mensurável à redução da pobreza.

As ações alocadas na Componente  Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico contribuíram para a realização das ações do pro-
jeto, sem um foco específico de pesquisa e tecnologia. Foram 
contabilizadas nessa componente as ações de comunicação e 
divulgação do projeto, além da atuação de pesquisadores/as 
das parcerias institucionais do projeto e investimentos na in-
fraestrutura de laboratórios. Dessa forma, é possível afirmar 
que as ações contribuíram à construção do modelo de regulari-
zação ambiental por meio de SAFs de uso econômico na região.

Equidade de gênero De forma 
incipiente

O projeto não trabalhou questões de gênero e juventude de 
forma estruturada, mas as entrevistas com os/as técnicos/as 
do projeto apontaram para uma sensibilidade crescente para 
esses temas. Foi mencionada a necessidade de prever incen-
tivos para a inclusão de jovens e mulheres como associados/
as nas organizações comunitárias e como interlocutores/as 
diretos na implementação das ações dos projetos, dado o seu 
conhecimento e envolvimento na tomada de decisão sobre a 
gestão da propriedade, a produção e a comercialização, in-
cluindo o planejamento e o uso de recursos financeiros. Tam-
bém foi relatada a relevância e afinidade dos/as jovens com 
temas relacionados ao uso de tecnologias.

Não houve desagregação dos indicadores por gênero no plano 
de monitoramento do projeto. 



ANEXO I:  
3 — Quintais Amazônicos

198
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

7. Conclusões e 
Lições Aprendidas

O projeto Quintais Amazônicos se insere na avaliação como um caso inicial de 
projeto na Componente Produção Sustentável, antecedendo o desenho que orientou as 
chamadas públicas realizadas de 2012 em diante.

A Rioterra, como organização executora, contava com experiências pontuais de 
implementação ações de promoção da produção sustentável. A proposta associou essa 
perspectiva à implementação do Código Florestal, apoiada na expertise da Rioterra na 
realização de inscrições no CAR e na formatação de PRADAs.

O projeto foi implantado no nordeste de Rondônia, uma região prioritária para 
o enfrentamento do desmatamento, em que a implementação do Código Florestal era 
contestada por muitos produtores/as.

O projeto se destacou pelos investimentos na estruturação produtiva da cadeia 
da restauração pela produção de mudas e sementes, indispensáveis para a recuperação 
dos passivos ambientais. Também foram destaques a atuação da equipe da Rioterra em 
campo, prestando assistência direta à implantação dos SAFs e, aos poucos, envolvendo 
os produtores/as nas ações de manutenção. Além disso, foi realizada uma ampla gama 
de capacitações em temas prioritários para o projeto.

Pelo histórico de concepção do projeto, a sua atuação na estruturação de cadeias de 
valor, na promoção de acesso a mercados e na habilitação das organizações comunitárias 
para a comercialização dos produtos dos SAFs foi incipiente. Por esses motivos e pela pro-
dução ainda inicial dos SAFs, ainda não é possível dimensionar os resultados e impactos 
do projeto em termos de geração de renda. Da mesma forma, a contribuição dos SAFs à 
recuperação dos passivos e à restauração florestal somente pode ser aferida em estágios 
mais avançados de consolidação. 

O projeto Quintais Amazônicos é percebido como fonte de importantes aprendi-
zados por executores/as, beneficiários/as e pela própria equipe do Fundo Amazônia. As 
experiências de implantação dos SAFs são aproveitadas nas parcerias da Rioterra com a 
SEDAM, especialmente no apoio à preparação dos Projetos de Recuperação de Áreas De-
gradadas ou Alteradas (PRADAs), previsto no âmbito da regularização ambiental. 

Na atuação da equipe de campo, foi relatada a importância de prestar pequenos 
apoios técnicos ao aprimoramento dos plantios convencionais e à gestão da propriedade 
como um todo, como estratégia de geração de confiança e preparação para a adoção de 
práticas sustentáveis. 

Os aprendizados quanto a uma maior atenção a temas de acesso a mercado e co-
mercialização, foco na articulação de cadeias de valor, e a relevância das organizações 
comunitárias para a geração de volumes e a agregação de valor são considerados na 
implementação dos projetos posteriores da Rioterra.
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4.Sentinelas da 
Floresta

Anexo 1: Avaliações Individuais dos Projetos

Organização responsável pela gestão do projeto 
Cooperativa dos Agricultores do Vale do 
Amanhecer (Coopavam)

Tipo de acesso
Primeira Chamada Pública de Atividades 
Produtivas Sustentáveis realizada em 2012

Período do projeto
2014 ― 2018

Valor de apoio do Fundo Amazônia
R$ 5.175.522,50

Eixos
Produção sustentável

Beneficiários/as
Quatro etnias indígenas (Apiaká, Caiaby, 
Munduruku e Cinta Larga), agricultores familiares 
e extrativistas do assentamento Vale do 
Amanhecer e a Associação de Mulheres Cantinho 
da Amazônia (AMCA)

Local
Oito municípios do noroeste do estado de Mato 
Grosso (Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Colniza, 
Cotriguaçu, Juara, Juína e Juruena).
.
Categorias fundiárias
Assentamento 
Terras Indígenas

1. Ficha de Apresentação do Projeto
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2. Resumo do Projeto

O projeto Sentinelas da Floresta apoiou a cadeia da castanha-do-bra-
sil, desde a coleta até o seu beneficiamento e comercialização, aumentando 
a renda das comunidades extrativistas que vivem no noroeste do estado de 
Mato Grosso. Seus resultados, quanto a geração de ocupação e renda, são 
diferenciados, tendo abrangido a implementação de atividades extrativis-
tas em terras indígenas e em um assentamento da reforma agrária, além 
da ampliação da capacidade de beneficiamento de castanha-do-brasil por 
unidades industriais comunitárias, certificação, criação de marca própria 
e comercialização dessa produção

3. Lógica de Intervenção do Projeto

De acordo com os procedimentos do Fundo Amazônia vigentes no pe-
ríodo de implementação, a estrutura de produtos e serviços apresentada 
na proposta submetida do projeto Sentinelas da Floresta foi adaptada a um 
quadro lógico acordado para o projeto, espelhando a estrutura do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia (Figura 8).

CRÉDITO
: Coopavam
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Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade 
econômica nos municípios do Noroeste de Mato Grosso
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Realização de eventos 
de capacitação, 

seminários, intercâmbios 
e oficinas de boas 

práticas de manejo 
de produtos florestais 

não madeireiros 
e contratação de 

consultoria para o 
aprimoramento na 

gestão das unidades 
de beneficiamento da 

Coopavam e AMCA 
e das associações 
das comunidades 

extrativistas

Figura 8: Quadro Lógico do projeto Sentinelas da 
Floresta acordado junto ao Fundo Amazônia

Atividades econômicas de 
uso sustentável da floresta 

e da biodiversidade 
desenvolvidas na região 

do Noroeste de  
Mato Grosso

Cadeias dos produtos agroflorestais e 
da biodiversidade com valor agregado 

ampliado na região Noroeste de  
Mato Grosso

Capacidades gerencial e 
técnica ampliadas para 
o desenvolvimento de 

boas práticas de manejo 
de produtos florestais 

não madeireiros, 
cooperativismo e gestão 
de associações na região 

Noroeste de Mato Grosso

Ampliação e aprimo-
ramento da coleta de 

castanha-do-brasil nas 
comunidades indígenas 

Apiaká, Caiaby, Mun-
duruku e Cinta Larga e no 

assentamento Vale  
do Amanhecer

Ampliação e modernização da capacidade 
produtiva das unidades de beneficiamen-

to da Coopavam e da AMCA e aumento 
da capacidade de aquisição de castanha 

in natura pela Coopavam

Contratação de consultorias para a elabo-
ração de plano de negócio para expansão 

do mercado de derivados de castanhas 
e para a certificação dos produtos como 

orgânicos

Elaboração de materiais para divulgação 
do projeto e dos produtos da Coopavam 
e da AMCA visando a ampliação de par-
cerias e maior inserção no mercado dos 

seus produtos

Estruturação operacio-
nal da Coopavam, da 

AMCA e das associações 
indígenas partícipes no 

projeto

A estrutura do Quadro Lógico do projeto Sentinelas da Floresta orientou a elabora-
ção do plano de monitoramento para organização dos indicadores do projeto. Para fins 
de relatoria do desempenho e resultados, no entanto, seguiu-se a lógica de componentes:

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES
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Componente 1: 
Estruturação operacional das aglutinadas e aprimoramento do 
processo de coleta da castanha-do-brasil;

Componente 2: 
Ampliação e modernização da capacidade produtiva das unidades 
de beneficiamento;

Componente 3: 
Contratação de consultorias para a elaboração de plano de negócios 
para expansão do mercado de derivados da castanha-do-brasil;

Componente 4: 
Materiais elaborados para divulgação do projeto visando o aumen-
to do número de parceiros e da inserção no mercado dos produtos 
da Coopavam e AMCA;

Componente 5: 
Realização de eventos de capacitação para formação de capital so-
cial e de lideranças locais que possam dar continuidade ao projeto;

Componente 6: 
Recursos Humanos para gestão do projeto e realização dos seminá-
rios de avaliação e planejamento com o Conselho Gestor;

Para a compreensão da implementação do projeto, também é necessário levar em 
conta os objetivos apresentados na proposta do projeto77:

• Gerar renda para extrativistas com o manejo sustentável da castanha-do-brasil.

• Reduzir o desmatamento através da valorização de produtos florestais não 
madeireiros.

• Ampliar a escala de produção de derivados da castanha para atender o mercado 
institucional regional e outros mercados.

77 COOPAVAM. Sentinelas da Floresta: Roteiro para Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora. Fundo 
Amazônia, s.d.. p. 42 et seq.
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4. Metodologia Específica

A metodologia da avaliação do projeto Sentinelas da Floresta seguiu os passos 
metodológicos gerais definidos para avaliação, realizando as etapas das entrevistas ex-
ploratórias com a coordenação e da missão focada nas entrevistas com integrantes da 
direção da Coopavam, equipe técnica, lideranças indígenas e parceiros.

5. O Projeto na Trajetória 
da Organização

5.1. Contexto organizacional

O Projeto de Assentamento (PA) Vale do Amanhecer, criado em dezembro de 1998, 
ocupa uma área de 14.500 hectares desapropriada pelo Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra), que destin ou, como reserva legal em bloco, a área de 
7.200 hectares onde algumas famílias iniciaram atividades de manejo de produtos não 
madeireiros, principalmente extração de castanha-do-brasil. Em 2008, com apoio do 
Incra e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi instalada 
uma unidade de beneficiamento de castanha, criando condições para que as famílias 
agregassem valor a sua produção. Experiências frustradas de comercialização impul-
sionaram a formalização da Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (Coo-
pavam) nesse mesmo ano de 2008, com um grupo inicial de 33 cooperados. 

Todo o processo de manejo da Reserva Legal pelas famílias, assim como a criação 
da cooperativa foram apoiados pela Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena 
(Aderjur), criada em 1995, e com atuação em projetos de assessoria na região noroeste 
do Mato Grosso. 

Em 2010, foi criada a Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia (AMCA) 
reunindo um grupo de assentadas do PA Vale do Amanhecer em torno de uma cozinha 
industrial, no mesmo terreno da Coopavam, para produção de massas e biscoitos de 
castanha, com foco no mercado institucional. 

Após algum tempo trabalhando com a produção local do assentamento para pro-
cessamento de amêndoas, farinha e óleo de castanha, o crescimento da demanda levou 
a Coopavam a buscar outras áreas fornecedoras de matéria-prima. Assim, com apoio 
da Aderjur, começaram a ser feitas experiências de compra junto às terras indígenas da 
região que já comercializavam castanha através de atravessadores. 

Em 2012, a Aderjur articulou a direção da Coopavam, AMCA, lideranças indígenas, 
Funai e outros parceiros para submissão de uma proposta, através da chamada pública 
do Fundo Amazônia, para fortalecimento do arranjo produtivo da castanha-do-brasil.
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5.2. Concepção e estratégia de implementação

No momento de elaboração da proposta do projeto Sentinelas da Floresta para o 
Fundo Amazônia, a Coopavam e a AMCA juntas compravam cerca de 270 toneladas de 
castanha in natura, movimentando R$ 825 mil na aquisição de matéria-prima. A rede 
de fornecedores estava composta, naquele momento, pelos assentados do PA Vale do 
Amanhecer, extrativistas da Reserva Guariba-Roosevelt, sendo cerca de 90% prove-
niente das associações dos Povos Indígenas Apiaká, Caiaby, Munduruku e Cinta-larga e 
Zoró. A compra vinha sendo feita com apoio da Funai na definição de contratos, estabe-
lecendo volumes e preços, mantidos ao longo de toda safra. 

Em 2012, a Coopavam adquiriu o benefício fiscal do rograma de Desenvolvimento 
Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic-MT), que isenta o Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os derivados da castanha (amêndoa, farinha e 
óleo), o que gerou uma margem para melhoria de preços pagos às famílias. A política de 
preços adotada pela Coopavam visava, já desde aquele momento, consolidar a cooperativa 
como uma compradora mais vantajosa para as famílias, que poderiam assim se libertar 
de práticas abusivas utilizadas pelos atravessadores. Essa experiência de preços justos 
possibilitou a obtenção do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil. 

A cooperativa contava com certificação orgânica Ecocert do castanhal do PA Vale 
do Amanhecer e de uma área de manejo da empresa Rohden Indústria Lígnea (25 mil 
hectares), assim como para a fábrica. A certificação abriu mercados e vinha possibili-
tando a comercialização de óleo para empresa Natura Cosméticos, com volumes de 20 
toneladas em 2012 e perspectiva de 33 toneladas distribuídas nos dois anos seguintes. 
Outras grandes empresas já compunham o quadro de compradores da cooperativa.

O mercado institucional também representava uma importante fatia do fatura-
mento. Entre 2011 e 2012, Coopavam e AMCA juntas somaram cerca R$ 1,5 milhões em 
contratos, que beneficiavam cerca de 22 mil crianças de seis municípios. 

A questão a ser trabalhada consistia em ampliar a escala de produção78, envol-
vendo um grupo maior de pessoas e acesso a novas áreas de coleta. A estratégia central 
adotada pelo projeto foi garantir infraestrutura de transporte, secagem e armazena-
mento nas comunidades, para que as famílias ampliassem as áreas de coleta com ga-
rantia de qualidade. Somado a isso, estava modernizar a estrutura de beneficiamento 
da cooperativa e da AMCA. 

A elaboração do projeto Sentinelas da Floresta foi mediada pela Aderjur, com a 
realização de eventos envolvendo todos os parceiros. De forma distinta de outros proje-
tos submetidos na modalidade aglutinadora, não foi incluído, no Sentinelas da Floresta, 
uma contextualização e descrição das organizações aglutinadas. Mas foi definido que 

78 COOPAVAM. Sentinelas da Floresta: Roteiro para Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora. Fundo 
Amazônia, s.d.. p. 41.
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seriam apoiadas a AMCA e as organizações/comunidades indígenas Apiaká, Caiaby, 
Munduruku e Cinta-larga, além da própria Coopvam, com ações diretas nos municípios 
de Juruena, Juara e Aripuanã. (Figura 9)
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Figura 9: Região de abrangência  
do projeto Sentinelas da Floresta
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Fonte: COOPAVAM. Sentinelas da Floresta: Roteiro para Elaboração do Projeto Modalidade Aglutinadora. 
Fundo Amazônia, s.d.. p.23.

6. Avaliação dos Resultados

6.1. Alcance dos indicadores pactuados

Para a avaliação do projeto Sentinelas da Floresta, apresentada a seguir, foram 
usados os indicadores consolidados no plano de monitoramento do projeto, acordado 
entre os executores e a equipe do Fundo Amazônia. 
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A seguir, são apresentadas as metas e a evolução desses indicadores. A variação 
percentual indica a percentagem de alcance da meta ao final do projeto, seguindo a 
seguinte classificação:

Classificação do alcance dos indicadores Alcance Avaliação

< 50% Muito abaixo do esperado

50 a 80% Abaixo do Esperado

80 a 120% Alcançado

> 120% Superado

EFEITO INDIRETO: Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômi-
ca na Bacia do Rio Xingu.

EFEITO DIRETO 1: Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversi-
dade desenvolvidas na região do Noroeste de Mato Grosso.

EFEITO DIRETO 2: Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor 
agregado ampliado na região Noroeste de Mato Grosso.

Indicador Meta 12 / 2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

N° de indivíduos  
diretamente beneficiados 
pelo projeto

150 170 1.191 2.169 2.677 2.677 1.785

N° de mulheres  
diretamente beneficiadas 
pelo projeto

90 45 399 795 999 999 1.110

N° total de indígenas  
beneficiados pelo projeto 150 81 260 820 1.195 1.195 797

N° de assentados  
beneficiados diretamente 
pelas atividades apoiadas 
pelo projeto

30 44 212 515 573 573 1.910
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Produto 1.1: Ampliação e aprimoramento da coleta de castanha-do-brasil nas comunidades 
indígenas Apiaká, Caiaby, Munduruku e Cinta Larga e no assentamento Vale do Amanhecer.

Indicador Meta 12 / 2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

Quantidade (em kg) de 
castanha in natura adqui-
rida pela Coopavam e pela 
AMCA das comunidades 
extrativista Apiaká, Caiaby, 
Munduruku, Cinta-Larga e 
da PA Vale do Amanhecer

150 ton / 
ano 25.700 232.000 427.173 460.000 651.000 434.000

Melhoria da qualidade da 
castanha in natura 0 Aflatoxi-

na Zero
Aflatoxi-
na Zero

Aflatoxi-
na Zero

Aflatoxi-
na Zero

Aflatoxi-
na Zero 100

Valor recebido por família 
de extrativistas em 
decorrência da venda de 
castanha in natura para 
Coopavam e AMCA

300 250 320 1.100 2.100 2.800 933

Produto 1.2: Estruturação operacional da Coopavam, da AMCA e das associações indí-
genas partícipes no projeto.

Indicador Meta 12 / 2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

N° de organizações comuni-
tárias fortalecidas 6 6 6 6 6 12 200

Produto 2.1: Ampliação e modernização da capacidade produtiva das unidades de bene-
ficiamento da Coopavam e da AMCA e aumento da capacidade de aquisição de castanha 
in natura pela Coopavam.

Indicador Meta 12 / 2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

Receita bruta da Coopavam 
obtida com a venda de 
derivados de castanha para 
o mercado institucional

360.000 15.056 317.641 587.515 587.515 587.515 163

Receita bruta da Coopavam 
obtida com a venda de 
derivados de castanha para 
o mercado empresarial

250.000 127.540 1.181.737 1.845.314 2.742.464 4.496.464 1.799

Receita bruta da AMCA 
obtida com a venda de 
derivados de castanha para 
o mercado institucional

200.000 179.375 344.121,5 446.635,6 446.635,6 446.635,6 223

(continua)
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Indicador Meta 12 / 2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

Receita bruta da AMCA 
obtida com a venda de 
derivados de castanha para 
o mercado empresarial

150.000 5.605 98.606 110.000 275.000 395.000 263

N° de instituições assisten-
ciais beneficiadas com os 
produtos da Coopavam e 
da AMCA

150 insti-
tuições 288 621 847 856 856 571

Produto 2.2: Contratação de consultorias para a elaboração de plano de negócio para 
expansão do mercado de derivados de castanhas e para a certificação dos produtos 
como orgânicos.

Indicador Meta 12 / 
2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

Certificados de 
produto orgânico da 
castanha-do-brasil 
coletada nas áreas 
apoiadas pelo projeto

2 terras 
indígenas 
e o Vale do 
Amanhecer 
certificados

0

2 terras 
indígenas, 
Fábrica da 
Coopavam 
e Reserva 
Legal do 
Vale do 
Amanhecer 
certificados

2 terras 
indígenas, 
Fábrica da 
Coopavam 
e Reserva 
Legal do 
Vale do 
Amanhecer 
certificados

2 terras 
indígenas, 
Fábrica da 
Coopavam 
e Reserva 
Legal do 
Vale do 
Amanhecer 
certificados

Reserva 
Legal do 
Vale do 
Amanhecer 
certificada

100

Plano de negócio

1 Plano de 
Negócio da 
cadeia pro-
dutiva da 
castanha 
elaborado

0
Plano de 
Negócio 
Elaborado

Plano de 
Negócio 
Elaborado e 
Diagnóstico 
Internacional 
em anda-
mento

Plano de 
Negócio 
Elaborado e 
Diagnóstico 
Internacional 
concluído

Plano de 
Negócio 
Elaborado e 
Diagnóstico 
Internacional 
concluído

100

Produto 2.3: Elaboração de materiais para divulgação do projeto e dos produtos da Co-
opavam e da AMCA visando a ampliação de parcerias e maior inserção no mercado dos 
seus produtos.

Indicador Meta 12 / 2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

Site para a divulga-
ção do projeto

1 site 
criado 0

1 site criado, 
rede social 
ativa com 
350 amigos

1 site criado, 
rede social 
ativa com 
350 amigos

1 site criado, 
rede social 
ativa com 
629 amigos

1 site criado, 
rede social 
ativa com 
629 amigos

100

Vídeo sobre  
o projeto

1 vídeo 
produzido

1 vídeo 
produzido

2 vídeos 
produzidos

6 vídeos 
produzidos 
+ 4 vídeos 
da TV local

9 vídeos 
produzidos 
+ 4 vídeos 
da TV local

10 vídeos 
produzidos 
+ 4 vídeos 
da TV local

1.400

(continuação)

(continua)
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(continuação)

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Jan 15 Jan 16 Variação (%)

Livro sobre o projeto 1 livro 
impresso 0 0

1 Manual 
de Boas 
Práticas 
impresso

1 Manual 
de Boas 
Práticas 
impresso

1 Manual 
de Boas 
Práticas 
impresso

100

EFEITO DIRETO 3: Capacidades gerencial e técnica ampliadas para o desenvolvimento 
de boas práticas de manejo de produtos florestais não madeireiros, cooperativismo e 
gestão de associações na região Noroeste de Mato Grosso.

Indicador Meta 12 / 2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

N° de indivíduos capaci-
tados em boas práticas 
de manejo de produtos 
florestais não madeireiros, 
cooperativismo, gestão 
de associações e bene-
ficiamento da castanha 
efetivamente utilizando os 
conhecimentos adquiridos

100 
pessoas 121 454 697 697 697 697

N° indivíduos de etnia indí-
gena exercendo cargos de 
coordenação nas associa-
ções indígenas do projeto

20  
pessoas 21 63 84 84 84 420

Número de mulheres exer-
cendo cargos de direção ou 
coordenação na Coopavam 
e na AMCA

15  
mulheres 10 22 34 34 34 227

Produto 3.1: Realização de eventos de capacitação, seminários, intercâmbios e oficinas 
de boas práticas de manejo de produtos florestais não madeireiros e contratação de 
consultoria para o aprimoramento na gestão das unidades de beneficiamento da Coo-
pavam e AMCA e das associações das comunidades extrativistas.

Indicador Meta 12 / 2014 12 / 2015 12 / 2016 12 / 2017 07 / 2018 Variação (%)

Nº de edições de materiais 
didáticos elaborados para 
os eventos de sensibilização 
e os eventos integradores

5 edições 0 2 6 6 6 120

(continua)
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(continuação)

Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Jan 15 Jan 16 Variação (%)

N° de indivíduos capaci-
tados em boas práticas 
de manejo de produtos 
florestais não madeireiros, 
cooperativismo, gestão de 
associações e beneficia-
mento da castanha

100  
pessoas 121 454 697 697 697 697

N° de indivíduos partici-
pantes de eventos de  
sensibilização ou de  
eventos integradores

150  
pessoas 326 866 1.821 2.294 2.294 1.529

N° de eventos de sensi-
bilização ou de eventos 
integradores realizados

20 
eventos 13 38 72 79 79 395

6.2. Objetivos, efeitos indiretos e diretos

Considerando o objetivo geral de ampliar a atratividade econômica da produção 
associada à conservação da floresta, o projeto Sentinelas da Floresta realizou contribui-
ções relevantes, tanto em termos de resultados quanto em aprendizados. 

Uma ressalva se faz necessária em relação a linha de base e metas estabelecidas, 
que parecem subdimensionadas em relação ao descrito no texto da proposta.

Analisados em conjunto, as entrevistas e indicadores apontam para o alcance dos 
objetivos presentes na proposta inicial: viabilizar aumento da produção, melhoria de 
qualidade, ampliação do número de famílias e comercialização. Uma discussão qualita-
tiva dos resultados será feita a partir dos efeitos diretos definidos no Quadro Lógico e 
reportadas na forma de componentes.

6.2.1. Efeito direto 1 - Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e 
da biodiversidade desenvolvidas na região do Noroeste de Mato Grosso

A coleta de castanha faz parte da cultura indígena, tanto para fins comerciais quanto 
para consumo. Os castanhais, no entanto, são localizados distante das aldeias e a coleta era 
feita quase totalmente “nas costas”, o que explica a baixa produtividade caracterizada no 
início do projeto. 

“O sofrimento de tirar e fazer todo processo  
não compensava receber R$ 2—3,00”.
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Em termos de estruturação produtiva da cadeia da castanha, foram previstos, no 
projeto Sentinelas da Floresta, inicialmente, 12 barracões de secagem e/ou armazena-
mento. No entanto, medidas de gestão dos recursos adotadas pelo projeto possibilita-
ram ampliar para 20 unidades instaladas. A localização da infraestrutura partiu de um 
mapeamento participativo de castanhais nas Terras Indígenas e planejamento conjun-
to, de forma a otimizar a logística das expedições de coleta e transporte, através do uso 
de barcos, motos, tratores e caminhonetes. A organização da produção foi estruturada 
durante o projeto conforme a experiência de cada local e seguiu sendo aperfeiçoada 
após a conclusão, já com recursos próprios das famílias.

“Na época do projeto teve um apoio de combustível 
e veículos. Depois que melhorou a venda as pessoas 
têm seus próprios barcos e motos. O custo das expe-
dições é dividido”.

Dados sistematizados em relatório informam que cerca de 42% dos recursos do 
projeto foram investidos nas quatro organizações indígenas, considerando infraestru-
tura, veículos, utensílios, capacitação, participação em eventos, assessoria, capital de 
giro, combustível e certificação, conforme Quadro 4.

Organizações Parceiras Local Valor do apoio (R$) %

1 Associação Comunitária da Aldeia Indígena 
Mayrob – ACAIM (Representante Apiaká) Juara 410.180,16 7,94

2 Associação Indígena Kawaiwete  
(representante Caiaby) Juara 339.380,16 6,57

3 Instituto Munduruku Juara 361.965,16 7,01

4 Associação Passapkareej
Cinta larga Aripuanã 1.062.798,42 20,59

Quadro 4: Organizações parceiras  
e apoio do projeto Sentinelas da Floresta

Fonte: Adaptado a partir de Coopavam (2018): Sentinelas da Floresta, Relatório de Avaliação de Resultados, 
Fundo Amazônia, p. 33.

A infraestrutura foi fundamental, mas não foi a única estratégia adotada para in-
centivar a produção. A Coopavam já vinha pagando preços melhores desde que obteve a 
isenção do ICMS e vinha negociando contratos presencialmente nas comunidades. Mas, 
ainda assim, a dinâmica de compra em cada comunidade precisava ser aperfeiçoada, 



ANEXO I:  
4 — Sentinelas da Floresta

212
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

principalmente no sentido de desmobilizar a atuação dos atravessadores. 

“Antes de iniciar a safra as pessoas estão com a corda no 
pescoço e acabam pegando dinheiro antecipado com o atra-
vessador. Depois não conseguem saldar essa dívida e o ciclo 
de dependência se fortalece”. 

“O atravessador enfraquecia as boas práticas. Comprava do 
jeito que a castanha estava do mato. Pagava mais barato ar-
gumentando: ‘suja a castanha pesa mais, melhor pra vocês’. 
Alimentava uma resistência em vender para cooperativa”.

A assessoria técnica contratada pelo projeto garantiu presença mais frequente 
nas comunidades, apoiando a organização da produção, gestão dos recursos financei-
ros (adiantamentos) para viabilizar as expedições de coleta e realização dos cursos de 
boas práticas. Monitores comunitários foram apoiados com “bolsas” para capilarizar a 
introdução de novos procedimentos de produção e compra. 

“Houve situação de ter 8 atravessadores se trombando 
no mesmo dia. Trabalhava desde 6h da manhã até es-
curecer falando da importância de vender para coope-
rativa, ia nas casas, da mesma forma que o atravessa-
dor. Tinha essa presença constante, que fez diferença”.

Os resultados do conjunto das ações do projeto Sentinelas da Floresta junto às 
comunidades fornecedoras são comprovados pela produção de 650 toneladas/ano no 
final do projeto (variação de 433% em relação à meta). A expectativa de ampliar o 
número de famílias indígenas envolvidas na cadeia da castanha também foi atingida. 
Embora haja fragilidades nos dados (sem linha de base, meta possivelmente subes-
timada), os indicadores informam uma variação de 797%. Relatos durante as entre-
vistas informam casos em que todas as famílias de algumas aldeias passaram a se 
dedicar à castanha a partir da melhoria na infraestrutura e preços. 

“O projeto valorizou o produto e fez colher mais. O 
preço despertou o interesse e fez a família toda ir 
junto na coleta. As mulheres na limpeza e os homens 
transportando. Jovens que haviam saído das terras 
indígenas e trabalhavam nas cidades e fazendas 
retornaram para trabalhar na coleta”.
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Embora não houvesse uma estratégia específica para o fortalecimento das mulhe-
res, a renda foi um estímulo, inclusive para as mais jovens. 

“O preço atraiu as mulheres. As Kayabi estão orga-
nizando grupos de moças de 13 a 16 anos que saem 
para coletar em locais mais próximo de onde voltam 
no mesmo dia. Elas querem comprar suas coisas”. 

A renda familiar melhorou significativamente, com uma variação de 933%, che-
gando a uma média de R$ 2.800,00 por safra ao final do projeto, conforme o plano de 
monitoramento. Esse valor parece estar bem abaixo do atual, que varia de R$ 15mil a 
R$ 50mil por safra, conforme relatos de entrevistas. 

O pagamento no ato da entrega da produção é fundamental para assegurar a fide-
lização da comercialização para a cooperativa. Para viabilizar esse pagamento, foi feito 
um acompanhamento do processo de “adiantamento”, recurso inicial disponibilizado 
para as famílias se manterem até a chegada da produção e, eventualmente, se orga-
nizarem para custear as expedições de coleta, parcialmente cobertas com recursos do 
projeto. A evolução da organização da produção, associada aos ganhos progressivos das 
famílias, tem feito com que os adiantamentos não sejam mais necessários, ou tenham 
sido muito reduzidos. 

Compor um capital de giro para compra da produção foi uma das ações do projeto 
Sentinelas da Floresta, que previu R$ 600 mil de doação do Fundo Amazônia para esse 
fim. Durante a vigência do projeto, foram captados, da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), R$ 462.988,00 para o mesmo objetivo. Ao final do projeto, esses 
recursos não compunham uma dotação específica que possibilitasse a efetiva rotação 
do capital para compra da produção. O aprendizado a partir dessa experiência, e no diá-
logo com outros parceiros, como a Instituto Conexões Sustentáveis (Conexsus), levaram 
a criação de um Fundo Solidário apoiado pela Climate and Land Use Alliance (CLUA) no 
valor de R$ 400 mil. 

Esse Fundo Solidário vem sendo gerenciado pela Aderjur e mantido nas últimas 
quatro safras para compra de produção pela Coopavam. Em 2021, será integralmente 
destinado pela ADERJUR para compra de produção pelaCooperativa de Produção do 
Povo Indígena Zoró (Cooperapiz). Somado a esse montante, após o projeto, foram cap-
tados outros recursos para capital giro, todos gerenciados pela própria COOPAVAM, 
por exemplo R$ 1milhão junto ao Partners for Forests, como recursos de doação, e R$ 
500mil da Conexsus, como recursos reembolsáveis. 
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“A experiência do Sentinelas mostrou a importân-
cia de separar o recurso de capital de giro da conta 
geral da cooperativa. Tem funcionado no caso do re-
curso da CLUA, que cresceu em 10% ao longo desses 
anos. No caso do apoio do P4F, está sendo feito um 
acompanhamento para criar um fundo que gire na 
própria cooperativa”.

O fortalecimento do extrativismo da castanha foi valorizado do ponto de vista de 
seus efeitos sobre a proteção dos territórios indígenas. As maiores ameaças citadas são 
as invasões para retirada de madeira, caça predatória e incêndios florestais. O sistema 
de produção através de expedições, com ampliação expressiva das áreas de coleta, tem 
possibilitado o monitoramento de possíveis invasões. Além disso, fortaleceu-se a orga-
nização comunitária para lidar com questões emergenciais, como foi caso da mobiliza-
ção para combater um grande incêndio na Terra Indígena Apiaka-Kaiyabi em 2019.

“Sentinelas são guardiões. Coletando castanha estão 
monitorando o território. Antes havia mais invasão. 
Entravam, tiravam madeira e iam embora. A coleta 
de castanha reduziu drasticamente a invasão. Mas 
existe a pressão do agronegócio na região. Enquanto 
a cadeia estiver fortalecida tem mais proteção”.

6.2.2. Efeito direto 2 - Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade 
com valor agregado ampliado na região Noroeste de Mato Grosso

Aumentar a escala de produção dos derivados de castanha foi uma importante 
estratégia de agregação de valor estruturada pelo projeto Sentinelas da Floresta através 
da modernização de infraestrutura e desenvolvimento de produtos, sendo a amêndoa 
desidratada, óleo de castanha e barra de cereais pela fábrica da Coopavam e as massas 
e biscoitos pela AMCA. 

Importante contextualizar que, embora haja coleta de castanha no PA Vale o 
Amanhecer, são as fábricas de processamento de derivados que integram a maior par-
te dos cooperados da Coopavam, muitos desses também contratados para trabalhar 
no beneficiamento. 
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“Uma conquista incrível que tivemos é a possibilida-
de das mulheres e seus filhos terem trabalho remu-
nerado dentro do assentamento. Mais importante do 
que ter divisão das sobras é garantir o salário e o 
emprego. Se no final do ano empatar já está ótimo.”

Além dos investimentos em infraestrutura, parcerias com SENAI, SEBRAE e con-
sultorias aportaram melhorias nos processos de beneficiamento e qualidade dos produ-
tos, chegando à criação de um novo derivado: a paçoca de castanha produzida na fábri-
ca da AMCA. Estima-se um investimento da ordem de R$ 1 milhåo em equipamentos 
para Coopavam e AMCA, que juntas receberam cerca de 58% dos recursos do projeto, 
conforme sistematizado no Quadro 5.

Organizações Parceiras Local Valor do apoio (R$) %

1 Associação de Mulheres  
Cantinho da Amazônia – AMCA Juruena 571.387,58 11,06

2 Cooperativa dos Agricultores  
do Vale do Amanhecer – COOPAVAM Juruena 2.416.811,89 46,81

Quadro 5: Organizações parceiras  
e apoio do projeto Sentinelas da Floresta.

Fonte: Adaptado a partir de Coopavam (2018): Sentinelas da Floresta, Relatório de Avaliação de Resultados, Fun-
do Amazônia, p. 33.

Com o projeto Sentinelas da Floresta, ampliou-se a certificação orgânica da Eco-
cert, que se estendeu para as duas Terras Indígenas, contribuindo para aumento do 
volume de vendas do óleo de castanha. 

“A certificação não gera preço diferenciado, mesmo 
assim vale a pena manter porque atesta que as boas 
práticas estão sendo feitas”.

O projeto também investiu no desenvolvimento de marca e rótulos, valorizando 
a origem indígena da matéria-prima e produziu diversos materiais de divulgação dos 
produtos em diferentes mídias. 
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O faturamento da Coopavam, a partir da farinha e barra de cereais, foi crescente 
ao longo do projeto, mas não chegou a 10% do total. Os produtos carro-chefe da coo-
perativa foram de fato a amêndoa desidratada e o óleo de castanha. O faturamento dos 
produtos beneficiados (R$ 2,8 milhões) foi quase o triplo da castanha in natura (R$ 1 
milhão) evidenciando a agregação de valor através do beneficiamento. Não foram siste-
matizados dados de volume de produção beneficiada pelo projeto.

As metas de receitas geradas foram amplamente superadas, conforme plano de mo-
nitoramento. Na vigência do projeto, o mercado empresarial respondeu pela maior parte 
da receita tanto da Coopavam quanto da AMCA, sendo que para a associação o mercado 
institucional tenha tido importância mais expressiva. Embora tenha ocorrido uma retra-
ção das vendas no mercado institucional, durante a vigência do projeto foram firmados, 
pelas duas organizações, contratos com valor R$ 1 milhão no Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), beneficiando 40 mil pessoas de 856 organizações assistenciais, em oito 
municípios do Noroeste de Mato Grosso. Para além da movimentação financeira, tais re-
sultados implicaram na valorização regional dos produtos. 

Em que pesem os resultados econômicos positivos obtidos, com o término do projeto, 
a relação de parceria da AMCA com a Coopavam foi interrompida após a eleição de uma 
nova diretoria da associação. Destacou-se, na avaliação, que a fábrica de derivados da AMCA 
encontra-se desativada e há pretensões de arrendamento do galpão para outros fins.

6.2.3. Efeito direto 3 - Capacidades gerencial e técnica ampliadas para o desen-
volvimento de boas práticas de manejo de produtos florestais não madeireiros, 
cooperativismo e gestão de associações na região Noroeste de Mato Grosso

As ações de desenvolvimento de capacidades foram analisadas a partir da estrutura 
de implementação, considerando duas componentes do projeto Sentinelas da Floresta: 

Componente 5: 
Realização de eventos de capacitação para formação de capital so-
cial e de lideranças locais que possam dar continuidade ao projeto

Componente 6: 
Recursos Humanos para gestão do projeto e realização dos seminá-
rios de avaliação e planejamento com o Conselho Gestor

Somado a essas componentes, houve um apoio direto para as organizações comu-
nitárias indígenas, para AMCA e para a própria Coopavam, mas que não aparecem de 
forma mais sistemática nas ações do projeto. 

Foram realizados diversos treinamentos técnicos nas unidades de beneficiamen-
to, abordando aspectos de produção, desenvolvimento de novos produtos, utilização de 
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maquinário, controle de qualidade e armazenamento. Na floresta, os treinamentos tra-
taram das boas práticas de manejo. Nesse aspecto, os agentes comunitários (monitores) 
contratados como bolsistas do projeto tiveram um papel destacado.

“Os monitores atuaram como disseminadores das 
boas práticas. Indígena falando para indígena, nas 
atividades do dia a dia, porque também são coletores”.

Os indígenas já adotavam algumas práticas, como a lavagem da castanha, e houve 
facilidade na adoção e melhoria das atividades rotineiras de coleta. 

“No projeto os agentes comunitários acompanha-
vam os técnicos e davam orientações no processo 
de higienização. Verificavam se estava dentro dos 
cuidados que o projeto pedia. Hoje não precisa mais 
dos agentes porque os cuidados se mantiveram”.

Foram realizados cursos de associativismo, cooperativismo e informática. Mas foi 
a assessoria técnica, com profissionais que moraram por algum tempo nas aldeias, atu-
ando no dia a dia, que fizeram com que novos procedimentos fossem de fato integrados 
à rotina da organização da produção.

“Muitos não usam o recibo, mas usam o caderno de 
anotação. Foram adaptando ao seu jeito de fazer e já 
dominam, estão por si só. Não precisa estar alguém 
junto. Conseguem caminhar sozinhos”. 

Os avanços nas capacidades gerenciais avançaram de forma diferenciada em cada 
local. Em alguns há professores e jovens indígenas que se mobilizaram mais e são mais 
atuantes do que em outros. 

Em que pesem os avanços, os aspectos formais de gestão de associações e coo-
perativas foram tocados de forma ainda bastante inicial durante a vigência do projeto. 
Apoios subsequentes deram continuidade ao desenvolvimento das capacidades de ges-
tão, e algumas questões persistem como desafios.

O desenvolvimento do arranjo produtivo em torno da castanha da Coopavam foi 
abordado, em alguns aspectos, desde a elaboração do projeto Sentinelas da Floresta, 
construído com envolvimento de lideranças de cada povo indígena. 
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“O projeto foi pensado de baixo pra cima. Cada um co-
locou as necessidades que percebia naquele momento”. 

O Conselho Gestor funcionou como um embrião da articulação mais ampla em tor-
no da cadeia. Durante a vigência do projeto, foram realizados cinco encontros, que trata-
ram da implementação do projeto em si, mas, em alguns momentos, a pauta avançou em 
questões relevantes da cadeia, como o preço. A destinação do patrimônio adquirido pelo 
projeto também foi objeto de reuniões finais do Conselho. A convivência intercultural em 
torno do projeto foi única. No entanto, após a finalização do Sentinelas da Floresta, não foi 
mantido um espaço de articulação do arranjo sob liderança da Coopavam.

Embora o tema da relação entre a cooperativas e as comunidades indígenas não 
tenha surgido durante a vigência do projeto, apoios subsequentes questionaram o fato 
de os indígenas representarem 90% da base de fornecimento de matéria-prima da co-
operativa, mas não participarem como cooperados/as. 

“Existe uma preocupação da cooperativa de como fazer 
essa mistura, fizemos várias reuniões e por enquanto a 
ideia é de associar os indígenas como cooperativas”.

6.3. Avaliação geral

Nesta seção, os elementos avaliativos serão organizados pelas grandes frentes de 
atuação do projeto Sentinelas da Floresta, o que permite uma agregação mais orgânica 
do que a estrutura de efeitos e produtos.

6.3.1. Aspectos positivos

• A partir da visão orientadora de aumento da produção, utilizando-se de uma 
abordagem integrada das diversas etapas, o projeto Sentinelas da Floresta pos-
sibilitou a consolidação da cadeia da castanha no noroeste do Mato Grosso, 
elevando a Coopavam a uma posição de referência no cenário nacional. 

“A Coopavam entrou no mundo”.
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• Os resultados alavancaram parcerias comerciais e outros apoios para 
dar continuidade à estruturação viabilizada pelo projeto, avançando em 
temas importantes como a gestão territorial das terras indígenas, Fundo 
Rotativo Solidário e formato da relação com as comunidades indígenas.

“Sem o projeto Sentinelas, a Coopavam jamais  
estaria discutindo com estes clientes e fundos.  
Foi a salvação da cooperativa”.

• Embora a cadeia da castanha esteja inserida no mercado mundial de com-
modities, e sujeita às flutuações pela dinâmica de oferta e demanda, o projeto 
alçou a Coopavam como reguladora de preços regionalmente, rompendo 
relações históricas de exploração por parte de atravessadores. 

“Atravessadores esperam a Coopavam fazer o preço”.

“Podemos não comprar tudo, sobra castanha pra eles, 
que tentam chegar no nosso preço. E quando tem pouca 
castanha pagam até mais”.

• Os eventos promovidos pelo projeto foram muito destacados nas entrevistas por 
terem funcionado como um espaço pioneiro no município de Juruena (MT) para 
convivência entre indígenas e não indígenas, com resultados na valorização da 
diversidade cultural e conhecimento sobre a cultura indígena, trazendo valori-
zação aos povos indígenas invisibilizados na região noroeste do Mato Grosso. 

“As pessoas não conhecem os indígenas, e criam uma 
imagem preconceituosa. O projeto criou espaços de con-
vivência e abriu-se outra visão porque as pessoas tive-
ram oportunidade de ver o trabalho feito pelos índios”.

“As jovens indígenas que participaram dos eventos se 
despertaram mais para a vida comunitária”.

• A participação no projeto ampliou a visão das lideranças sobre o papel das 
comunidades indígenas na cadeia da castanha, inicialmente limitado ao 
fornecimento de matéria-prima e submetidos aos atravessadores. Intercâm-
bios, eventos locais e nacionais, e a própria estruturação da base de produção 
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nas comunidades, despertaram as lideranças para outras possibilidades. Atu-
almente, estão sendo constituídas cooperativas indígenas e há uma intenção 
de lideranças em ganhar autonomia na cadeia da castanha, agregar valor lo-
calmente através da implantação de miniusinas e ampliar a rede de comercia-
lização para além da Coopavam. 

“A competitividade do produto indígena não tem limite.”

“Queremos ter uma infraestrutura de produção, benefi-
ciamento e transporte para sermos nós comercializando 
e não a cooperativa comprando”.

“O passo é arriscado porque muitos não entendem o 
que é uma cooperativa e o ritmo que precisa ser segui-
do. O início sempre é difícil, mas logo vão pegar seu 
caminho, porque tem gente capacitada e até formados 
em administração. Os jovens também têm interesse”.

• O projeto viabilizou recursos para formação de estoque no valor aproximado 
de 10% do total do projeto. No entanto, o valor investido não possibilitou cons-
tituir capital de giro que se mantivesse destinado para safra subsequente. 
Ainda assim, houve aprendizados que possibilitaram a implementação de um 
Fundo Rotativo Solidário, administrado pela Aderjur e que tem viabilizado 
compra de produção por quatro safras. 

CRÉDITO
: Coopavam
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6.3.2. Desafios

• A articulação do arranjo em torno da Coopavam e das associações indíge-
nas não avançou no âmbito do projeto Sentinelas da Floresta. Apesar da ex-
periência positiva, o Conselho Gestor não foi internalizado pela cooperativa 
e foi desmobilizado. 

• O questionamento de organizações apoiadoras tem pressionado essa dis-
cussão no âmbito da cooperativa, encontrando resistência dos cooperados. 
A situação merece destaque pelas implicações contábeis e tributárias, na 
medida em que há disposições legais específicas para a aquisição de pro-
dutos por meio dos chamados “atos não cooperados” pelas cooperativas 
no volume em que vem sendo praticada.

• Outra situação que atingiu o arranjo organizacional após o encerramento 
do projeto foi a interrupção da parceria entre Coopavam e AMCA, por perda 
de confiança na gestão da nova diretoria da associação. Em que pesem os 
resultados econômicos positivos obtidos, a fábrica encontra-se desativada 
e há pretensões de arrendamento do galpão para outros fins.

A infraestrutura viabilizada pelo projeto nas Terras Indígenas e no Projeto de 
Assentamento Vale do Amanhecer está toda operacional e foi importantes 
para viabilizar a continuidade das entregas, favorecendo o isolamento social e 
continuidade das atividades.

“A porteira da Terra Indígena fechou.  
Mas a produção e venda aconteceu normal.”

Destaque: Impactos da pandemia

Box 4: 
Impactos da pandemia no 
Projeto Sentinelas da Floresta

“A produção ficou estocada aguardando os dias de transporte  
pela cooperativa, seguindo os protocolos de segurança”.
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6.4. Análise dos critérios de avaliação da OCDE

Evidências Avaliação

Critério Relevância

O projeto trouxe contribuições significativas para consolidação de uma cadeia de 
valor emblemática na Amazônia, ampliando as possibilidades de geração de renda 
por indígenas e agricultores familiares assentados.

Muito relevante

Critério Eficácia

Em relação ao alcance dos objetivos propostos, o projeto foi eficaz em todos os efei-
tos esperados, a partir de melhorias de infraestrutura, elevação de preços, organi-
zação da produção e agregação de valor que ampliaram a atratividade da atividade 
e gerando aumento da produção.

Muito eficaz

Critério Eficiência

Foram adotadas medidas de otimização dos recursos que levaram a ampliar os bens 
e serviços oferecidos pelo projeto para estruturação produtiva da cadeia da casta-
-do-brasil.

Muito eficiente

Critério Impacto

O projeto consolidou a cadeia da castanha-do-brasil, com instalação de infraes-
trutura que tem viabilizado faturamento crescente por parte da cooperativa e ge-
ração de renda para as famílias coletoras. A atuação da cooperativa como regula-
dora de preços em nível regional tem contribuído para romper relações históricas 
de exploração por parte de atravessadores. Ampliou-se a percepção de seu po-
tencial por parte das comunidades indígenas, que percebem novas possibilidades 
de posicionamento na cadeia com mais autonomia.

Impactos positivos 
relevantes

Critério Sustentabilidade

Em que pesem os resultados econômicos, a questão da relação estabelecida entre 
a cooperativa e as comunidades indígenas pode estar situada fora da conformidade 
de relações cooperativistas.

O tema está em discussão, e até seu pleno encaminhamento constitui um risco para 
sustentabilidade dos resultados alcançados em termos de estruturação da cadeia da 
castanha-do-brasil no noroeste do Mato Grosso.

Sustentabilidade 
média

Critérios de avaliação da OCDE  
para o projeto Sentinelas da Floresta
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6.5. Análise das Salvaguardas de Cancun

Salvaguarda Atende Observações

Ações complementares 
ou consistentes com os 
objetivos dos programas 
florestais nacionais e 
outras convenções e 
acordos internacionais 
relevantes

Sim

De maneira geral, os projetos do Componente de Atividades Pro-
dutivas Sustentáveis se alinham com o Objetivo 7 da fase 2016 a 
2020 do PPCDAM (“Promover o Manejo Florestal Sustentável”). 

O presente projeto se associa diretamente ao Resultados 7.2 
(“Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Sociobiodiversidade”), 
com destaque para as linhas de ação 7.2.2. (“Apoiar projetos de 
inclusão produtiva sustentável para povos indígenas, povos e co-
munidades tradicionais e extrativistas”) e 7.2.3. (“Produzir e dis-
seminar materiais de recomendações e boas práticas de manejo 
de espécies nativas da sociobiodiversidade em linguagem ade-
quada para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e 
agricultores/as familiares”). 

Estruturas de governan-
ça florestais nacionais 
transparentes e efica-
zes, tendo em vista a 
soberania nacional e a 
legislação nacional

Não se 
aplica

Não houve contribuições do projeto a estruturas de governança 
em nível nacional.

Respeito pelo conheci-
mento e direitos dos po-
vos indígenas e membros 
de comunidades locais, 
levando-se em consi-
deração as obrigações 
internacionais relevan-
tes, circunstâncias e leis 
nacionais e observando 
que a Assembleia Geral 
da ONU adotou a Decla-
ração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas

Sim

O projeto seguiu o rito dos processos previstos de consulta a 
anuência das comunidades. 

Especificamente em relação a parceria comercial com uma em-
presa de cosméticos, houve anuência formal da Funai a partir de 
pedido do Ministério público.

A valorização da origem indígena da produção, com certificado 
orgânico, tem acontecido sem a formalização das famílias pro-
dutoras como cooperadas e o encaminhamento desta situação 
estava sendo tratado quando da realização da avaliação.  

Participação plena e efe-
tiva das partes interessa-
das, em particular povos 
indígenas e comunidades 
locais, nas ações referi-
das nos parágrafos 70 e 
72 da Decisão 1/CP 16

Em parte

Durante a vigência do projeto Sentinelas da Floresta foi mantido 
um conselho gestor. 

Destaca-se que o conselho se tornou inativo com o encerra-
mento do projeto. 

Novas parcerias firmadas após o encerramento do projeto pas-
saram a questionar a legitimidade da relação comercial entre a 
cooperativa e indígenas enquanto ato cooperativo. Medidas de 
encaminhamento da questão estão em andamento. 

Salvaguardas de Cancun  para  
o projeto Sentinelas da Floresta

(continua)
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Salvaguarda Atende Observações

Ações consistentes com a 
conservação das florestas 
naturais e diversidade 
biológica, garantindo 
que as ações referidas no 
parágrafo 70 Decisão 1/
CP 1611 não sejam utili-
zadas para a conversão 
de florestas naturais, 
mas sim para incentivar a 
proteção e conservação 
das florestas naturais e 
seus serviços ecossistê-
micos e para melhorar 
outros benefícios sociais 
e ambientais

Sim

A consolidação da cadeia da castanha-do-brasil pressupõe a 
manutenção de florestas, portanto alinha-se plenamente às 
diretrizes estabelecidas. 

Nenhuma ação do projeto envolveu a conversão de  
florestas naturais.

Não houve ações diretas de ampliação ou consolidação de 
áreas protegidas, mas incidência a coleta da castanha-do-bra-
sil promove o monitoramento do território pelas populações, 
contribuindo indiretamente para consolidação de Terras Indí-
genas existentes.

Ações para tratar os 
riscos de reversões em 
resultados de REDD+

Não se 
aplica Não aplicável

Ações para reduzir o 
deslocamento de emis-
sões de carbono para 
outras áreas

Não se 
aplica Não aplicável

(continuação)
CRÉDITO

: Coopavam
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6.6. Análise dos Critérios Transversais

Critérios Transversais  
do projeto Sentinelas da Floresta

Critério Atende Observação

Redução de pobreza

• Em que medida o projeto contribuiu de 
forma efetiva para alternativas econô-
micas que valorizam a floresta em pé e o 
uso sustentável de recursos naturais?

• Em que medida o projeto influenciou 
positivamente na redução de pobreza, 
na inclusão social e na melhoria nas 
condições de vida dos beneficiários (prin-
cipalmente: comunidades tradicionais, 
assentados e agricultores familiares) que 
vivem na sua área de atuação?

• O projeto conseguiu promover e 
incrementar a produção em cadeias de 
valor de produtos florestais madeireiros 
e não-madeireiros, originados em manejo 
sustentável?

• Em caso de projeto que contenha a 
componente de desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico, este contribuiu para a 
construção de um modelo de desenvolvi-
mento adequado à região?

Sim

O projeto criou condições para aumento da produ-
ção, e avançou na regulação de preços da castanha 
regionalmente, contribuindo para geração de renda. 
Dados quantitativos do impacto gerado são limitados.

Equidade de gênero

• O projeto conseguiu integrar questões de 
gênero nas suas estratégias e intervenções 
ou tratou do assunto de forma isolada? 
Como?

• Havia separação por gênero na coleta de 
dados para o planejamento e o monitora-
mento do projeto?

• Como o projeto contribuiu para a equida-
de de gênero?

Em parte

O projeto previu o fortalecimento de uma iniciati-
va de mulheres, voltada ao beneficiamento da cas-
tanha através do apoio à AMCA. No entanto, após 
o encerramento do projeto houve interrupção da 
parceria da COOPAVAM com a associação devido 
a fragilidades administrativas da nova diretoria da 
AMCA. A fábrica encontra-se desativada com possi-
bilidade de receber outra destinação.

As melhorias de preço e infraestrutura motivaram 
a participação das mulheres na coleta da castanha. 
Não se dispõem de informações sobre as condições 
de trabalho especificas para as mulheres nesse novo 
contexto e em que medida há visibilidade, reconhe-
cimento e valorização do trabalho das mulheres ou 
sobrecarga pelo acúmulo com tarefas domésticas. 

Embora não houvesse uma estratégia previamente 
estrutura, eventos promovidos pelo projeto desper-
taram o interesse para o envolvimento comunitário 
de jovens meninas. 



ANEXO I:  
4 — Sentinelas da Floresta

226
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

7. Conclusões e Lições Aprendidas

O projeto Sentinelas da Floresta mostrou-se exitoso em todos os objetivos propos-
tos. A unidade de beneficiamento de castanha-do-brasil da Coopavam representa um 
empreendimento consolidado de ocupação e renda, constituindo-se como uma experi-
ência ímpar em assentamentos na Amazônia. Infelizmente as questões administrativas 
e de gestão de conflitos interromperam a trajetória também exitosa implementada pela 
Associação Cantinho da Amazônia (AMCA).

As comunidades indígenas saíram de uma situação de fornecedoras de matéria-
-prima, submetidas a situações abusivas, e não somente sonham, mas já começam a 
implementar o protagonismo na operação da cadeia da castanha-do-brasil através da 
criação de suas próprias cooperativas autônomas, prontas a enfrentar novos desafios 
inerentes a essa nova caminhada.

A criação de um Fundo Rotativo Solidário a partir da experiência do projeto cons-
titui um mecanismo inovador no contexto dessa cadeia. 

O desafio da relação comercial multicultural vem sendo enfrentado. E espera-se 
que a rede de parceiros possa apoiar na definição de um arranjo plenamente favorável 
a todas as partes.
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5. 
Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu

Anexo 1: Avaliações Individuais dos Projetos

Organização responsável pela gestão do projeto 
Instituto Socioambiental (ISA)

Tipo de acesso
Primeira Chamada Pública de Atividades 
Produtivas Sustentáveis, realizada em 2012,

Período do projeto
2° trimestre de 2014 ao 1° trimestre de 2019

Valor de apoio do Fundo Amazônia
R$ 8.023.856,00

Eixos
Produção sustentável

Beneficiários/as
Povos indígenas, pequenos agricultores 
e comunidades extrativistas.

Áreas do Projeto
As áreas do projeto estão localizadas na bacia do 
Rio Xingu, com atividades nas sub-regiões Parque 
Indígena do Xingu (PIX), Cabeceiras do Xingu/BR-
158 e Terra do Meio. Essas áreas estão localizadas 
em 11 municípios no estado de Mato Grosso e 
dois municípios no estado do Pará.
.
Categorias fundiárias
Terras indígenas
Unidades de Conservação

1. Ficha de Apresentação do Projeto
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2. Resumo do Projeto

O projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu apoiou a estrutura-
ção e o fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade na Bacia 
do Rio Xingu, abrangendo sementes e mudas florestais, borracha, castanha-
-do-brasil, pequi e frutas, com populações indígenas, extrativistas e agricul-
tores familiares. No âmbito desse projeto, foi consolidada a Rede de Semen-
tes do Xingu, nos estados do Mato Grosso e do Pará, e a Rede de Cantinas 
da Terra do Meio, no Pará. Foi implementado um piloto de certificação de 
origem, com a estruturação do selo Origens Brasil, que aumentou as possibi-
lidades de negociação das comunidades da região. Foram fortalecidas parce-
rias com diversas empresas para a comercialização de óleo de copaíba, látex, 
castanha-do-brasil, mesocarpo do babaçu e artesanato, abrangendo empre-
sas de perfumaria, produtos naturais, borracha, alimentos e artesanato.

3. Lógica de Intervenção do Projeto

De acordo com os procedimentos do Fundo Amazônia vigentes no pe-
ríodo de implementação, foi acordado um quadro lógico para o projeto So-
ciobiodiversidade Produtiva no Xingu, alinhado com a estrutura do Quadro 
Lógico do Fundo Amazônia (Figura 10).

CRÉDITO
: Instituto Socioam

biental (ISA)
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Durante a implementação do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, foi 
criado um segundo conjunto de produtos, destinado a organizar os indicadores do pro-
jeto (ver cap. 6.2.). Esses produtos foram alocados nos efeitos diretos do Quadro Lógico, 

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé  

têm atratividade econômica na Bacia do Rio Xingu

PR
O

D
U

TO
S 

E 
SE

RV
IÇ

O
S

EF
EI

TO
S 

D
IR

ET
O

S
EF

EI
TO

S 
 

IN
D

IR
ET

O
S

Ampliar a capacidade 
de produção de 

mudas e sementes 
por meio da 

implantação de 
viveiros e casa de 

sementes

Promover plantios 
agroflorestais nas 
terras indígenas 

Wawi e Marãwatsédé 
e nos assentamentos 

Manah, Fartura e 
Dom Pedro

Figura 10: Quadro Lógico do projeto 
Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu  
acordado junto ao Fundo Amazônia

Atividades 
de uso sus-
tentável da 

floresta e da 
biodiversida-
de fortaleci-
das na Bacia 
do Rio Xingu

Capacidades gerencial 
e técnica ampliadas 

na Bacia do Xingu para 
a implantação de sis-
temas agroflorestais, 
produção agroexta-
tivista e beneficia-
mento de produtos 

agroflorestais

Cadeias dos produtos agro-
florestais com valor agregado 

ampliado na Bacia do Rio 
Xingu

Áreas desmatadas e 
degradadas recupera-
das e utilizadas para 
fins econômicos e de 
conservação na Bacia 

do Xingu

Apoiar a 
produção de 

sementes 
florestais, 
castanha-
-do-brasil, 
borracha, 
copaíba, 
babaçu e 

pequi

Fomentar o acesso pelos 
agricultores familiares, 

extativistas e indígenas aos 
programas

Promover oficinas 
de boas práticas, 

intercâmbios 
técnicos e produzir 

material informativo 
e pedagógico para as 
iniciativas da Rede de 
Sementes do Xingu, 
da fábrica de polpas 

e das atividades 
extrativistas da Terra 

do Meio

Ampliar o beneficiamen-
to e consolidar a cadeia 

produtiva de polpa de frutas 
agroecológicas entre os rios 

Xingu e Araguaia

Promover o desenvolvimen-
to de mercados para PFNM 
por meio de instrumentos 
e relações comerciais que 

valorizem os serviços socio-
ambientais prestados por 

essas populações

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES
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mas não correspondem aos produtos e serviços da Figura 10.
No entanto, para a compreensão da implementação do projeto também é necessá-

rio levar em conta os objetivos gerais e específicos da proposta do projeto inicialmente 
apresentada pelo Instituto Socioambiental (ISA)79:

Objetivos Gerais

• Dar uma efetiva contribuição à viabilização de arranjos institucionais e pro-
dutivos agroextrativistas em torno do desenvolvimento de cadeias de valor 
sustentáveis, contribuindo para construir e experimentar soluções que aliem 
a produção e a conservação socioambiental da Amazônia a partir da região do 
Xingu e possam ser incorporadas às políticas públicas voltadas para a região.

• Incentivar e fortalecer alternativas econômicas, por meio de ações de mercado 
e comercialização da produção extrativista, da agricultura familiar e indíge-
na, buscando diferenciar os produtos agroflorestais tradicionalmente maneja-
dos pelas comunidades, de forma a contribuir para a geração de renda dessas 
populações e melhoria da qualidade de vida.

Objetivos específicos

• Promover sustentabilidade econômica das populações extrativistas e indígenas 
através da melhoria na produção e desenvolvimento de mercados para produtos 
florestais não madeireiros, como a borracha, a copaíba, castanha e pequi;

• Aprofundar as relações comerciais e estabelecer arranjos diferenciados entre 
comunidades e empresas que reconheçam e valorizem os serviços socioam-
bientais prestados por essas populações, que resultem na agregação de valor 
aos produtos agroextrativistas e no desenvolvimento econômico sustentável 
dessas populações;

• Dialogar com as políticas públicas acessando os programas governamentais 
como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Política de Garantia de 
Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio);

• Promover e consolidar a cadeia de valor das sementes florestais através da 
Rede de Sementes do Xingu, por meio da inclusão de novas comunidades e 

79 ISA. Instituto Socioambiental. Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: Roteiro para Elaboração do Proje-
to Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 90 et seq.
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coletores e pelo aumento da produção, garantindo profissionalização, quali-
dade e quantidade no mercado atual e futuro bem como sua expansão para 
as regiões alvo do projeto;

• Consolidar a cadeia produtiva da polpa de frutas agroecológicas, gerando 
renda para os agricultores familiares, preservando e recuperando áreas de-
gradadas em assentamentos de reforma agrária;

• Promover plantios agroflorestais e agrossilvipastoris com espécies com va-
lor econômico por meio de sementes e mudas. 

Essa estrutura foi convertida em um arranjo de subprojetos, produtos e serviços (di-
ferentes dos dois conjuntos de produtos mencionados no Quadro Lógico do projeto), que 
foram alocados nas três regiões do projeto – Parque Indígena do Xingu(MT), Cabeceiras 
do Xingu (MT) e Terra do Meio (PA) – e organizado por cadeias de valor e pelas 12 orga-
nizações aglutinadas. A estrutura de implementação do projeto foi composta por 19 pro-
dutos e serviços, sendo 1 destinado à governança do projeto, 3 transversais de formação e 
capacitação e 15 relacionados aos 12 subprojetos das organizações. Essa estrutura de pro-
dutos e serviços também foi retomada no Relatório de Avaliação de Resultados do projeto, 
que as traduz em ações realizadas, com uma composição que mostra o cruzamento entre 
as organizações aglutinadas e as cadeias de valor contempladas no projeto (Quadro 6).

Quadro 6: Organizações executoras e ações

Organização Executora Ações

Parque Indígena do Xingu / Mato Grosso

Associação Indígena Moygu
Comunidade Ikpeng (AIMCI)

Cadeia produtiva das sementes florestais no PIX estruturada en-
volvendo 150 indígenas coletando e comercializando 5 toneladas

Associação Indígena Kisêdjê (AIK) 60 hectares de pasto degradado recuperado através do consórcio 
de pequi, pecuária e frutas de interesse dos Kisêdjê e a organiza-
ção da produção e comercialização de 100 litros de óleo de pequi.

Cabeceiras do Xingu / Mato Grosso

Operação Amazônia Nativa (Opan) Estruturação e fortalecimento da produção agroflorestal; de 
sementes e de mudas do povo Xavante.

Associação de Educação e Assistência 
Social Nossa Senhora da Assunção (ANSA)

Apoio à produção, armazenamento e comercialização de polpa 
de frutas congeladas e estruturação da cadeia produtiva das 
sementes florestais em São Félix do Araguaia.

(continua)
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Organização Executora Ações

Associação Terra Viva de Agricultura  
Alternativa e Educação Ambiental (ATV)

Estruturação da cadeia produtiva das sementes florestais e 
produção de mudas para o plantio de sistemas agroflorestais 
em dois municípios do Mato Grosso.

Associação Comunitária Agroecológica 
Estrela da Paz (Acaep)

Produção, armazenamento e comercialização de polpa de frutas 
congeladas no assentamento Brasil Novo em Querência. 

Terra do Meio / Pará

Associação Agroflorestal Sementes  
da Floresta (AASFLOR)

Ampliação da produção de óleos vegetais com melhoria  
no beneficiamento, armazenamento, logística, comunicação  
e comercialização.

Associação dos Moradores Extrativistas  
do Rio Iriri Maribel (AERIM)

Apoio à produção de borracha e castanha com beneficiamen-
to, armazenamento e assistência técnica.

Associação de Moradores da Resex  
do Xingu (AMOMEX)

Apoio à produção de borracha, óleos vegetais e castanha com 
beneficiamento e armazenamento.

Associação de Moradores da Resex  
do Riozinho do Anfrísio (AMORA)

Apoio à produção de borracha, óleos vegetais e castanha com 
beneficiamento e armazenamento, e instalação de uma miniu-
sina de óleos vegetais.

Associação de Moradores da Resex  
do Rio Iriri (Amoreri)

Apoio à produção de borracha, óleos vegetais e castanha com 
beneficiamento e armazenamento, e instalação de uma miniusi-
na de óleos vegetais.

Ações Transversais

Instituto Socioambiental (ISA) Estrutura de coordenação e governança interna em pleno 
funcionamento apoiando todas as ações do projeto e assesso-
rando as aglutinadas – Coordenação e Gestão.

Instituto Socioambiental (ISA) Organização para a produção e comercialização das associações 
da região da Terra do Meio fortalecida, com melhoria na qualida-
de da produção e nos contatos com empresas – Apoio Técnico.

Instituto Socioambiental (ISA) Consolidação da Rede de Sementes do Xingu nos Estados do 
Mato Grosso e do Pará – Rede de Sementes do Xingu.

Instituto Socioambiental (ISA) Melhoria dos aspectos técnicos na produção e comercialização 
das sementes florestais no Xingu – Rede de Sementes do Xingu.

(continuação)

(continua)
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4. Metodologia Específica 
da Avaliação Individual

A metodologia da avaliação do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu se-
guiu os passos metodológicos gerais definidos para avaliação, realizando as etapas das 
entrevistas exploratórias com a coordenação e da missão focada nas entrevistas com 
integrantes do ISA e participantes do projeto.

Por se tratar do projeto com o maior nível de complexidade em termos de diver-
sidade regional, organizacional, de abordagens, cadeias de valor e públicos envolvidos, 
a equipe de avaliação se dividiu para a realização dos levantamentos. Cada avaliadora 
ficou a cargo de um dos blocos regionais e temáticos que caracterizam o projeto e que 
orientaram a própria atuação da equipe do ISA. Portanto, a etapa de entrevistas foi rea-
lizada de forma independente com a vertente do projeto no Mato Grosso, considerando 
as sub-regiões do Parque Indígena e Cabeceiras do Xingu, e a vertente do Pará, contem-
plando os atores da Terra do Meio.

5. O Projeto na Trajetória 
da Organização

5.1. Contexto organizacional

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma organização da sociedade civil brasileira 
sem fins lucrativos fundada, em 1994, para propor soluções de forma integrada a ques-

Organização Executora Ações

Instituto de Manejo e  
Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora)

Duas novas parcerias comerciais implantadas, monitoramento 
de seus impactos, guia de recomendações e critérios de nego-
ciação e a manutenção e monitoramento dos 3 contratos de 
parceria comerciais já existentes.

Instituto de Manejo e  
Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora)

Indicadores social, ambiental e econômico para avaliar, medir e 
monitorar o impacto das ações de fortalecimento das cadeias 
produtivas definidos e testados.

Instituto de Manejo e  
Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora)

Piloto de certificação de origem da Região do Baixo Xingu imple-
mentado e com processo de monitoramento estruturado, com o 
envolvimento de pelo menos uma empresa e uma comunidade.

(continuação)
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tões sociais e ambientais com foco central na defesa de bens e direitos sociais, coletivos 
e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e 
dos povos. Desde 2001, o ISA é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip), com sede em São Paulo (SP) e subsedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista 
(RR), São Gabriel da Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado (SP) e Altamira (PA)80.

O ISA tem um histórico de longa data de atuação nos territórios da Bacia do Rio 
Xingu, tendo estabelecido relações de longo prazo com as comunidades e as organiza-
ções locais que as representam. As organizações aglutinadas locais já eram parceiras 
em iniciativas anteriores. Ainda assim, de acordo com a equipe do ISA, o projeto foi a 
primeira iniciativa de maior envergadura orientada ao que a organização atualmente 
denomina “economia da sociobiodiversidade”, contribuindo para estruturar essa agen-
da na organização. Também foi o primeiro projeto com essa estrutura de atuação em 
um território, com repasse de recursos financeiros e serviços para parceiros que se 
articulavam entre si.

5.2. Concepção e estratégia de implementação

Seleção da Bacia do Rio Xingu como área de projeto

A proposta de projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu encaminhada ao 
Fundo Amazônia apresenta a Bacia do Rio Xingu como área emblemática da diversidade 
socioambiental e cultural da Amazônia e das tendências de desenvolvimento na região. O 
histórico de ocupação desde 1970, em contraste com o mosaico de terras indígenas e uni-
dades de conservação criadas ao longo dos anos, levou a uma configuração paisagística 
complexa, em que blocos e fragmentos florestais, em parte sob forte pressão de desmata-
mento, se opõem a territórios ocupados pelo agronegócio e grandes obras de infraestru-
tura. Com isso, a região se torna um hot spot estratégico para a manutenção de serviços 
ambientais, como produção de água, conservação da biodiversidade, manutenção de esto-
ques de carbono e microclimas regionais81.

A atuação do ISA na região já vinha recebendo apoios financeiros anteriores e segue 
sendo apoiada por outros projetos atualmente, de modo que o projeto apoiado pelo Fundo 
Amazônia se insere em uma sequência de iniciativas direcionadas a apoiar a implementa-
ção de estratégias de médio a longo prazo, que associam a conservação das áreas protegi-

80 Mais informações podem ser encontradas no site do ISA: https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa

81 I SA. Instituto Socioambiental (ISA). Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: Roteiro para Elaboração do 
Projeto Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 86.

https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa
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das, a manutenção dos modos de vida das populações locais e a geração de renda a partir 
do desenvolvimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade.

Terra do Meio – Pará

O ISA atua na região desde os estudos de criação do conjunto de Reservas Extrati-
vistas (RESEX) da Terra do Meio – RESEX Riozinho do Anfrísio, 2004, RESEX Rio Iriri, 
2005 e RESEX do Rio Xingu, 2008. É a organização de atuação mais continuada na re-
gião, com um histórico de construção de relacionamentos, formação de lideranças, ações 
de proteção do território e em temas como saúde e educação82. (Figura 11)

82 VILAS-BOAS, André et al.. As reservas extrativistas da Terra do Meio: uma experiência de desenvolvimento 
alternativo para a Amazônia. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR), Curitiba, v. 48, p. 219.

Figura 11: Mosaico de áreas protegidas  
da Terra do Meio

 Fonte: VILAS-BOAS, André et al.. As reservas extrativistas da Terra do Meio: uma experiência de desenvolvimen-
to alternativo para a Amazônia. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR), Curitiba, v. 48, p. 219.
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O foco local das ações do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu nessa 
região esteve voltado a uma estratégia conjunta, articulada pela Rede de Cantinas da 
Terra do Meio, constituída por todas as associações extrativistas que participaram do 
projeto (tanto que nos relatórios as atividades dessas organizações são abordadas de 
forma conjunta, por se tratar de uma estratégia única83).

Além de implantar a própria Rede de Cantinas, as ações contemplaram a estrutu-
ração de fundos de capital de giro, gerenciados pelas comunidades por meio das canti-
nas e miniusinas, além de parcerias comerciais articuladas por meio das ações a cargo 
do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), visando a comer-
cialização da produção em mercados privados. 

Parque Indígena e Cabeceiras do Xingu – Mato Grosso

No eixo das cabeceiras do Xingu, as seis organizações participantes do projeto já 
se articulavam no âmbito da Articulação Xingu Araguaia (AXA), criada em 2007, e na 
parceria com a Associação da Terra Indígena Xingu (ATIX). 

83 ISA. Instituto Socioambiental. Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: Relatório de Avaliação de Resulta-
dos. Fundo Amazônia, 2018. p. 7.

CRÉDITO
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Nessa vertente, o projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu atuou junto ao 
Parque Indígena do Xingu e os assentamentos no seu entorno, sendo que a consolidação 
da Rede de Sementes teve um viés estruturador, por envolver todos os grupos sociais e a 
maioria das organizações aglutinadas. Mas, além da cadeia de sementes florestais, desta-
cou-se a cadeia de polpa de frutas com duas organizações apoiadas – Associação de Edu-
cação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção (ANSA) e Associação Comunitária 
Agroecológica Estrela da Paz (Acaep), implantação de plantios agroflorestais – Operação 
Amazônia Nativa (Opan) e Associação Terra Viva de Agricultura Alternativa e Educação 
Ambiental (ATV) – e um modelo inovador de consórcio de pequi, frutas e pecuária – As-
sociação Indígena Kisêdjê (AIK). (Quadro 7)

Quadro 7: Cadeias e atividades fortalecidas  
no Parque Indígena e nas cabeceiras do Xingu

Organizações  
aglutinadas

Cadeias e atividades fortalecidas

Sementes Florestais
Produção de mudas, 

plantios agroflorestais, 
consórcios, restaura-

ção florestal 
Polpa de frutas

Operação Amazônia  
Nativa – Opan • •

Associação Indígena  
Moygu Comunidade  
Ikpeng – AIMCI

• •

Associação Terra Viva de 
Agricultura Alternativa e 
Educação Ambiental – ATV

• •

Associação de Educação  
e Assistência Social  
Nossa Senhora  
da Assunção – ANSA

• • •

Associação Comunitária 
Agroecológica Estrela  
da Paz – Acaep

• •

Associação Indígena  
Kisêdjê - AIK •
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6. Avaliação dos Resultados

6.1. Alcance dos indicadores pactuados

Para a avaliação do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, apresentada 
a seguir, foram usados os indicadores consolidados no plano de monitoramento do pro-
jeto, acordado entre os executores e a equipe do Fundo Amazônia. Vale salientar que 
esses indicadores não coincidem com os indicadores que constam da proposta inicial do 
projeto84, mas alinham as contribuições do projeto aos efeitos e indicadores padrão do 
Fundo Amazônia. Para discussão dos indicadores, utilizou-se das informações qualita-
tivas reportadas na forma de ações, como mencionado no início deste relatório.

A seguir, são apresentadas as metas e a evolução anual estes indicadores. A varia-
ção percentual indica a percentagem de alcance da meta ao final do projeto, seguindo 
a seguinte classificação85:

Classificação do alcance dos indicadores Alcance Avaliação

< 50% Muito abaixo do esperado

50 a 80% Abaixo do Esperado

80 a 120% Alcançado

> 120% Superado

EFEITO INDIRETO: Atividades qu.e mantêm a floresta em pé têm atratividade econômi-
ca na Bacia do Rio Xingu

Como indicador, está previsto o levantamento do desmatamento anual na Bacia 
do Rio Xingu pela equipe do Fundo Amazônia, mas esses valores não foram disponibi-
lizados na planilha de monitoramento.

84 ISA. Instituto Socioambiental. Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: Roteiro para Elaboração do Proje-
to Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 160 et seq.

85 No entanto, é importante ressaltar que o processamento dos indicadores não foi realizado de maneira 
uniforme ao longo do Plano de Monitoramento, por exemplo, variando entre valores cumulativos e anuais, o 
que, em alguns casos, pode explicar metas largamente superadas.
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EFEITO DIRETO 1: Atividades de uso sustentável da floresta e da biodiversidade fortale-
cidas na Bacia do Rio Xingu. 

EFEITO DIRETO 2: Cadeias dos produtos agroflorestais com valor agregado ampliado 
na Bacia do Rio Xingu.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Receita obtida com  
atividades econômicas  
de uso sustentável (R$)

536.000 267.100 567.057 543.587 562.270 105

Número de organizações  
comunitárias fortalecidas 10 3 5 6 8 80

Número de indígenas  
diretamente beneficiados  
pelo projeto

200 500 576 598 684 342

Número total de famílias  
beneficiadas diretamente  
pelo projeto

766 648 896 886 896 117

Número de mulheres beneficia-
das diretamente pelo projeto 425 260 545 562 556 131

Número de indivíduos direta-
mente beneficiados pelo projeto 1.950 2.000 2.118 2.462 2.115 108

Produto 1.1: Apoiar a produção de sementes florestais, castanha-do-brasil, borracha, 
copaíba, babaçu e pequi.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Quantidade de  
sementes coletadas (t) 30 12,2 17 17,5 23 77

Número de 
coletores envolvidos 300 342 421 449 421 140

Receita obtida com a venda  
de sementes florestais (R$) 250.000 162.000 344.000 319.000 339.207 136

Receita obtida com a venda de 
produtos extrativistas (excluí-
das as sementes florestais) (R$)

150.000 113.100 223.057 276.237 363.686 242

Área de floresta diretamente 
manejada em decorrência do 
projeto apoiado (ha)

2.500.000 4.079.000 4.079.000 4.079.000 4.079.000 163

(continua)
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Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Jan 15 Variação (%)

Quantidade de óleos vegetais 
produzida (t) 4 0,75 0,04 0,3 0,7 49

Quantidade de  
castanha produzida (t) 70 23,3 50 13 16,31 147

Quantidade de  
borracha produzida (t) 10 0 4,84 5 8,4 182

Produto 2.1: Ampliar o acesso dos extrativistas, indígenas e agricultores familiares aos 
programas governamentais de compras.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Receita obtida com as ativida-
des econômicas apoiadas pelo 
projeto exclusivamente gerada 
por meio da comercialização 
através de compras ou subsí-
dios governamentais

25.000 0 0 84.250 11.000 381

Número de agricultores acessan-
do os mercados institucionais 
PNAE, PAA e PGPMBio

30 0 0 2 2 13

Produto 2.2: Ampliar o beneficiamento e consolidar a cadeia produtiva de polpa de fru-
tas agroecológicas entre os rios Xingu e Araguaia.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Receita obtida com a venda de 
polpa de frutas (R$) 136.000 37.800,00 66.150,00 112.455,00 141.750,00 104

Quantidade de  
polpa de frutas produzidas 90.000 4.000,00 7.011,40 11.900,00 15.000,00 42

(continuação)
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Produto 2.3: Promover o desenvolvimento de mercados para produtos florestais não ma-
deireiros por meio de instrumentos e relações comerciais que valorizem os serviços so-
cioambientais prestados pelas populações tradicionais.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Número de parcerias  
comerciais estabelecidas 2 1 2 4 6 300

Grau de implementação do 
projeto piloto de certificação de 
origem da região do Xingu (%)

100 20 30 50 100 100

EFEITO DIRETO 3: Capacidades gerencial e técnica ampliadas na Bacia do Xingu para a 
implantação de sistemas agroflorestais, produção agroextrativista e beneficiamento de 
produtos agroflorestais.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Número de indivíduos capaci-
tados em manejo de sementes 
nativas, atividades de manejo 
florestal e produção agroextra-
tivista efetivamente utilizando 
os conhecimentos adquiridos

320 205 352 551 348 109

Número de contribuições para 
aprimoramentos de políticas 
públicas incorporadas em nor-
mativos e programas de governo

3 0 0 1 1 67%

Número de indígenas exer-
cendo cargos de direção e 
coordenação nas instituições 
participantes do projeto

2 2 5 5 22 1.100

Número de mulheres exercendo 
cargos de direção e coordena-
ção nas instituições participan-
tes do projeto

7 13 4 13 11 157
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Produto 3.1: Promover oficinas de boas práticas, intercâmbios técnicos e produzir ma-
terial informativo e pedagógico para as iniciativas da Rede de Sementes do Xingu, da 
fábrica de polpas e das atividades extrativistas da Terra do Meio.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Número de indivíduos capaci-
tados em beneficiamento de 
produtos agroflorestais, manejo 
de sementes nativas, atividades 
de manejo florestal e produção 
agroextrativista

245 220 165 604 338 542

Número de materiais informati-
vos e pedagógicos produzidos 4 5 1 2 3 275

Número de indivíduos partici-
pantes de eventos integradores 30 364 355 132 141 3.307

Número de  
eventos integradores 5 7 9 15 7 760

Número de famílias beneficia-
das com assistência técnica 120 213 690 384 355 1.368

EFEITO DIRETO 4: Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins 
econômicos e de conservação na Bacia do Xingu.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Área recuperada e utilizada 
para fins econômicos 55 2 28 60 60 109

Área reflorestada com sementes 
e mudas comercializadas pela 
Rede de Sementes do Xingu

60 540 656 650 200 333

Área recuperada e utilizada 
para fins econômicos 55 2 28 60 60 109

Área reflorestada com sementes 
e mudas comercializadas pela 
Rede de Sementes do Xingu

60 540 656 650 200 333

Produto 4.1: Ampliar a capacidade de produção de mudas e sementes por meio da im-
plantação de viveiros e casa de sementes.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Quantidade de mudas produzidas 12.000 9.000 2.000 5.200 3.000 160

(continua)
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Indicador Linha de 
base 2013 Meta Jan 15 Jan 16 Jan 15 Variação (%)

Número de viveiros de mudas 
implantados ou ampliados 3 0 1 1 4 200

Número de casas de sementes 
implantadas ou ampliadas 4 1 4 4 4 325

Produto 4.2: Promover plantios agroflorestais nas terras indígenas Wawi e Marawãtsé-
dé e nos assentamentos.

Indicador Meta 11 / 14 07 / 15 03 / 16 04 / 17 Variação (%)

Área reflorestada em processo 
de recuperação 55 3 27 72 70 313

6.2. Objetivos, efeitos indiretos e diretos

Considerando o objetivo geral de ampliar a atratividade econômica da produção 
associada à conservação da floresta, o projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu 
realizou contribuições relevantes, tanto em termos de resultados quanto em aprendiza-
dos. Tanto a relatoria referente às ações realizadas quanto as entrevistas e os indicado-
res apontam para o alcance dos objetivos presentes na proposta inicial, de viabilizar os 
arranjos associados às diferentes cadeias de valor e na ampliação da comercialização. 

Devido à sua complexidade, a consolidação dos achados referentes a esse projeto 
é desafiadora. A própria equipe do ISA aborda as duas grandes regiões e temáticas de 
forma distinta86. Assim, a descrição dos resultados será realizada separadamente para 
ambas as regiões.

86 Vale mencionar a iniciativa selo Origens Brasil dispõe de um sistema próprio de monitoramento, base-
ado em entrevistas com 35 empresas e 300 produtores/as. Foi criado um aplicativo que insere as informa-
ções geradas em uma plataforma, que alimenta a geração de relatórios anuais. As informações abrangem 
aspectos territoriais e de geração de renda, incluindo questões de respeito às formas de vida e a adequação 
da linguagem, na parte do relacionamento com as empresas. Os resultados são disponibilizados online sobre 
informações das comunidades e associações, com números desagregados sobre beneficiários, volumes de 
produção etc. Confira o site do Origens do Brasil: https://www.origensbrasil.org.br.

(continuação)
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6.2.1. Terra do Meio

As ações na Terra do Meio estiveram associadas a três dos quatro efeitos diretos, 
ficando de fora somente aquele relacionado à recuperação de áreas. Os respectivos re-
sultados são apresentados a seguir.

Efeito direto 1 “Atividade de uso sustentável da floresta e da biodiversidade 
fortalecidas”

Em termos de estruturação produtiva, cabe destaque à implantação das chama-
das cantinas nas comunidades da Terra do Meio, que já teve início antes da vigência 
do projeto, decorrente de uma viagem de representantes das comunidades da Terra do 
Meio ao Acre, em que conheceram esse modelo de comercialização, baseado no modelo 
histórico dos barracões dos seringalistas, mas com aplicação de preços justos. 

O projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu apoiou a implantação de 20 can-
tinas na Terra do Meio, destacando que esse era um modelo de comercialização antes não 
existente na região. O modelo anterior era baseado no recolhimento da produção de um 
grupo local, que era transportado até a cidade e entregue a uma empresa compradora. 
Dessa forma, o pagamento dos/as extrativistas poderia se estender por até três meses. A 
alternativa era a troca da produção por mercadoria com os chamados “regatões”, comer-
ciantes que circulam nos rios da região, geralmente em condições muito desfavoráveis 
para os/as extrativistas.

As cantinas são mantidas pela própria comunidade, os/as cantineiros/as são 
membros da comunidade encarregados do entreposto de comercialização, em que é 
realizada a compra e estocagem da produção e a venda de produtos de consumo. Os/
as cantineiros/as não obtêm lucro a partir dessa atividade, apenas incidem os custos 
de frete na comercialização dos produtos. Além disso, as cantinas são também usadas 
como lugares de encontro, onde se realizam atividades de gestão, governança e forma-
ção das associações locais, sendo também espaços de resolução de conflitos e até de 
relacionamento com as empresas.

Além da implantação física das cantinas, o projeto apoiou o planejamento do seu 
funcionamento, o treinamento dos/as cantineiros/as e a avaliação do seu funciona-
mento, bem como a realização de melhorias necessárias. Foi disponibilizado capital de 
giro para o funcionamento das cantinas e desenvolvidos mecanismos para a sua gestão 
compartilhada pela comunidade. Ao final do projeto, as cantinas giravam um valor de 
cerca de R$ 350 mil, permitindo o pagamento dos/as extrativistas no momento da en-
trega dos produtos.

As 20 cantinas comercializavam nove produtos, sendo que cada comunidade de-
liberava sobre a cesta de produtos adotada, realizando a priorização de acordo com os 
seus interesses. Atualmente, a rede é composta de 28 cantinas que, a partir de 2020, 
também passaram a comprar os produtos agrícolas das comunidades.
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O segundo elemento de estruturação produtiva foi a implantação de miniusinas 
locais para o beneficiamento de produtos prioritários. Foram instaladas miniusinas em 
três comunidades para o beneficiamento de castanha-do-brasil, mesocarpo de babaçu e 
óleos vegetais. Além das construções e aquisição de equipamentos, o projeto apoiou os 
processos de treinamento para a operação das miniusinas.

Efeito direto 2 - Cadeias dos produtos agroflorestais com valor agregado 
ampliado

Na agenda de comercialização e acesso a mercados, destacam-se as parcerias co-
merciais viabilizadas pela atuação conjunta do ISA e do Imaflora, que resultaram na 
criação do selo Origens Brasil.

As parcerias comerciais foram identificadas de acordo com as cadeias de valor 
priorizadas pelas comunidades, sendo as ações planejadas e executadas conjuntamente 
com as associações locais. No arranjo, o ISA se valia do seu conhecimento e relaciona-
mento na região, tendo participado da criação das unidades de conservação da Terra 
do Meio e buscando perspectivas para as comunidades que temiam a redução de renda 
a partir da implantação das unidades e do cerceamento de atividades como o garimpo 
ilegal. O Imaflora tinha o histórico de atuar próximo ao meio empresarial, mas também 
junto às comunidades amazônicas, especialmente com o tema de certificação. 

No projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, foram priorizadas cadeias 
de valor com as quais as comunidades já trabalhavam, visando criar conexões com 
a cultura e tradição local. Essas cadeias já haviam sido identificadas em diagnósticos 
anteriores ao projeto por levantamentos do ISA e do Imaflora. As cadeias se articu-
lavam em uma lógica de uso múltiplo, em que produtos destinados exclusivamente à 
comercialização (como a borracha) eram combinados com outros que aliavam consumo 
e venda (como a castanha) e ainda os que se destinavam apenas ao consumo (como fru-
tas produzidas em roças e quintais). Além disso, havia produtos que contribuíam para 
geração de renda de forma menos significativa, tais como a farinha de mandioca e os 
óleos vegetais (como os de babaçu, patoá, andiroba). A renda gerada por esses produtos 
derivava de uma conciliação de diferentes atividades produtivas ao longo do ano87. 

Imaflora e ISA entraram em contato com empresas dispostas a comprar a pro-
dução local, dando ênfase a que os representantes dessas empresas entendessem as 
especificidades das cadeias (produtivas e logísticas) e dos modos de vida tradicionais. 
A primeira parceria comercial de longo prazo estabelecida na Terra do Meio foi com a 

87 VILAS-BOAS, André et al. As reservas extrativistas da Terra do Meio: uma experiência de desenvolvimento 
alternativo para a Amazônia. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFRP), Curitiba, v. 48, p. 222.



ANEXO I:  
5 — Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

246
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

empresa Mercur para a compra de borracha, em 2010, portanto, anterior ao projeto88. 
Nos anos seguintes, o modelo de parceria e comercialização estabelecido com a Mercur 
foi reproduzido e adaptado na relação com outras empresas, diversificando os contra-
tos. Vieram os contratos para compra de copaíba (com a empresa Firmenich em 2011),  
castanha-do-brasil (Ouro Verde, em 2012, Wickbold, em 2015 e Fundação Somos Um, 
2018), artesanato (Tucum, em 2016), e cumaru (Lush, em 2017).

Já havia um apoio inicial à estruturação desse modelo de parceria pelo Fundo Vale, 
estabelecendo diretrizes e propiciando a realização de testes. Mas o lançamento oficial 
do Selo “Origens Brasil” ocorreu no âmbito do projeto, em 2016, tendo a Mercur como 
primeira empresa parceira. O selo não segue uma lógica de certificação, mas identifica 
uma rede “que promove negócios sustentáveis na Amazônia, conectando povos indígenas, 
populações tradicionais, instituições de apoio e empresas”89. Além da aplicação de boas 
práticas e das diretrizes do Origens Brasil, o projeto também apoiou um piloto de cons-
trução de indicadores que medissem os benefícios para a conservação.

O principal objetivo das parcerias foi o estabelecimento de contratos de longo 
prazo, que foram objeto de negociação direta com os extrativistas, visando o estabeleci-
mento de preços justos. O foco era atrair empresas com potencial de criar envolvimento 
de longo prazo, baseado em princípios de transparência na compra, avaliação anual 
e compromisso com princípios éticos. Porém, há possibilidade de saída de empresas, 
como foi o caso da Firmenich, que recentemente mudou a sua estrutura de operação no 
Brasil, impossibilitando a continuidade. A segurançdesses contratos deveria viabilizar 
os avanços na estruturação da produção. As empresas parceiras garantiam a compra 
da produção, mas mobilizavam as suas redes de beneficiamento para a aquisição dos 
produtos das comunidades. 

A implantação do selo Origens Brasil também está associada a um sistema de 
governança (item 6.3 deste anexo). O piloto da Terra do Meio, realizado no contexto do 
projeto, permitiu a expansão da rede do selo “Origens Brasil” para outras regiões, con-
tando atualmente com quatro territórios90. 

Além das parcerias com atores do setor privado, o projeto também previa a 
ampliação do acesso dos extrativistas aos programas de compras governamentais. Os 
resultados nessa linha estão menos claros. Houve uma tentativa de acessar a Política 
de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio) 
por meio da venda de borracha em parceria com a Michelin, mas, à época, a regula-

88 Ibidem. p. 223.

89 Relatório Origens do Brasil. 2020. p. 5. Disponível em: https://origensbrasil.org.br/media/relatorio-ori-
gens-brasil-2020.pdf

90 Saiba mais sobre o desenvolvimento do Oriegens do Brasil no relatório de 2020: https://origensbrasil.
org.br/media/relatorio-origens-brasil-2020.pdf.
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rização da Declaração de Acesso ao Pronaf (DAP) para as organizações envolvidas, 
condicionante para o acesso, se mostrou inviável. O processo de habilitação foi difícil, 
uma vez que muito/as extrativistas não dispunham sequer de documentação pessoal. 
Assim, somente em 2016 a primeira DAP jurídica foi emitida. Esse tipo de dificuldade 
foi reportado como um dos motivos do foco do projeto em mercados privados. 

Atualmente, os mercados institucionais fazem parte das mais de 30 relações co-
merciais mantidas pela Rede de Cantinas, que vão desde parcerias com empórios locais 
em Altamira (PA) até o fornecimento para empresas de grande porte. O estabelecimen-
to da atuação nos mercados institucionais, especialmente os da alimentação escolar, foi 
percebido como desafiador nas entrevistas, pois envolveu o convencimento de prefeitos, 
nutricionistas e cozinheiras para realizar eventos e degustação na escola e, até mesmo, 
convencer os pais para posicionar os produtos florestais na implementação do Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em nível local. Os avanços nesse tema 
ocorreram após a finalização do projeto. 

Com a incidência dos impactos da pandemia, as atividades de articulação foram 
intensificadas e foi possível viabilizar a inclusão da farinha de babaçu nas cestas de me-
renda escolar distribuídas no município de Vitória do Xingu no período de fechamento 
das escolas locais no âmbito das medidas sanitárias. Atualmente, as organizações da 
rede vendem farinha de babaçu como produto exclusivo, com boa receptividade e valo-
rização, aliando geração de renda e melhoria da segurança alimentar dos/as alunos/as. 

Assim, embora as demais metas dos indicadores de receita tenham sido superadas, 
o número de beneficiários/as acessando mercados institucionais representa o indicador 
com o menor nível de alcance do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu (13%). 

Efeito direto 3 - Capacidade gerencial e técnica ampliadas

Neste tema, o projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu teve ações diferen-
ciadas, mas articuladas na perspectiva de aliar o fortalecimento produtivo, comercial 
e institucional.

O primeiro destaque cabe à estruturação da própria Rede de Cantinas, construída 
pelas comunidades e suas associações, com assessoria técnica do ISA. O ISA investiu na 
assessoria aos diversos arranjos surgidos em função das ações do projeto, incluindo análi-
ses e acompanhamento por antropólogos, para, por exemplo, assegurar a compatibilidade 
dessas construções com os modos de vida das comunidades. 

No âmbito da Rede de Cantinas, foram negociadas a gestão das cantinas e miniu-
sinas por membros das comunidades, o uso e a gestão dos recursos de capital de giro, 
entre outros. A viabilização do funcionamento  destes arranjos envolveu muitas ações de 
treinamento e capacitação, mas também de alinhamento com o próprio Fundo Amazô-
nia, considerando o tempo de investimento e desenvolvimento destas ações. 

O trabalho em rede foi iniciado durante o período de implementação do projeto, em 
2016. Em 2018 foi estabelecida a estrutura atual, em que a Associação de Moradores da 
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Resex do Rio Iriri (Amoreri) foi eleita a “associação mãe”, com responsabilidade pela ges-
tão de recursos. Trata-se de uma função rotativa, com mandato previsto de dois anos. Em 
2020, devido à pandemia, não foi possível realizar a Semana do Extrativismo (detalhada 
a seguir), em que ocorre a eleição, de modo que o mandato da Amoreri ainda segue em vi-
gor. Diferente da Rede de Sementes, a Rede de Cantinas não se institucionalizou, perma-
necendo o sistema de gestão compartilhada pelas associações que a compõem. Assim, são 
as associações que realizam os pagamentos aos/às extrativistas e emitem as notas fiscais.

A segunda vertente se refere à gestão social do território e do relacionamento com as 
empresas. Foi implantada uma sistemática de encontros periódicos com finalidades e par-
ticipações distintas. Anualmente, aconteceram os Encontros da Rede de Cantinas da Terra 
do Meio, que visam melhorar o fluxo e a troca de informações e realizar o planejamento de 
ações de melhoria para o arranjo. Também foi realizada anualmente a Semana do Extrati-
vismo, com participação das comunidades e de representantes das empresas compradoras, 
de órgãos governamentais e das organizações de apoio. Até 2018, as reuniões com cada 
instância de governança aconteciam em separado, depois os grupos foram reunidos, com 
impactos positivos em termos de geração de conexão e resultados. Com a incidência da 
pandemia, o encontro geral foi realizado online, reunindo mais de 150 pessoas ao longo de 
dois dias. Essa continuidade demonstrou o valor do arranjo para as empresas, possibilitan-
do novos negócios, envolvimento de fornecedores, branding, entre outros. 

Para o relacionamento com as empresas, o Imaflora criou uma plataforma para 
prospecção e organização de dados sobre a demanda e a oferta de produtos das diferentes 
cadeias. Também foi instalado o Comitê de Empresas, visando a troca de informações 
e boas práticas e a ampliação do engajamento. O selo Origens Brasil conta com um site 
próprio e foram elaborados cartilhas e manuais de procedimentos, disponíveis para em-
presas e comunidades91.

6.2.2. Parque Indígena e Cabeceiras do Xingu – Mato Grosso

As ações nessa sub-região do projeto contemplaram os quatro efeitos diretos pre-
vistos no Quadro Lógico do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, cujos re-
sultados são apresentados a seguir.

Efeito direto 1 - Atividade de uso sustentável da floresta e da biodiversidade 
fortalecidas

A Rede de Sementes do Xingu começou a ser articulada pelo ISA em 2007. No início 
do projeto já beneficiava cerca de 300 famílias e havia comercializado 71 toneladas de se-

91 Site Origens do Brasil: https://www.origensbrasil.org.br/

https://www.origensbrasil.org.br/
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mentes, que serviram de insumo para aproximadamente mil hectares de plantios, geran-
do uma receita de R$ 800 mil92. A diversidade não é só de sementes, se expressa também 
no social, uma vez que a Rede é composta por grupos indígenas, agricultores familiares 
assentados e coletores urbanos. Com o projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu, 
esperava-se ampliar o alcance da Rede em número de comunidades e coletores, aumentar 
a produção de sementes e aperfeiçoar os processos, agregando qualidade e profissionalis-
mo em todas as etapas da cadeia de produção de sementes florestais. 

De forma resumida, a Rede de Sementes do Xingu é estruturada por “núcleos cole-
tores”, que são famílias ou grupos, “elos” que são as pessoas que gerenciam a organização 
da cadeia nas comunidades, centralizando a produção em “casas de sementes” regionali-
zadas, que se relacionam mais diretamente com o escritório em que são organizados os 
pedidos. Um primeiro plano de negócios já indicava a importância da definição de um 
arranjo institucional que melhor atendesse às necessidades da Rede. 

Em termos de estruturação produtiva, o projeto implantou ou melhorou a infraes-
trutura das casas de sementes, incluindo fornecimento de materiais diversos de escritó-
rio, de coleta e transporte em alguns casos. O plano de monitoramento registra 13 “casas”, 
enquanto nos relatórios foram identificados quatro núcleos apoiados com 7 “casas”:

• Parque Indígena do Xingu (subprojeto Associação Indígena Moygu Comunidade 
Ikpeng – AIMCI), com quatro “casas de semente” (quaro aldeias) e transporte. 

• Terra Indígena Marãiwatsédé junto ao povo Xavante (subprojeto Opan), uma 
casa de sementes implantada. 

• São Felix do Araguaia (subprojeto ANSA), uma casa de sementes construída.

• Porto Alegre do Norte (subprojeto ATV), implementação de melhorias na es-
trutura existente.

As informações qualitativas fornecidas durante as entrevistas e coletadas nos rela-
tórios indicam a superação das metas93, no entanto, no plano de monitoramento consta 
que a quantidade de sementes coletadas ficou abaixo do esperado (77%), embora a receita 
total gerada tenha sido superada (136%). Não foram definidas linhas de base para essas 
metas, que podem ter sido subestimadas em alguns casos. Há dúvidas quanto à utilização 
de dados anuais ou cumulativos no caso dos indicadores da Rede de Sementes do Xingu 

92 Roteiro para Elaboração do Projeto – Modalidade Aglutinadora. Projeto Sociobiodiversidade Produtivo 
no Xingu, p.97.

93 ISA. Instituto Socioambiental. Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: Relatório de Avaliação de Resulta-
dos. Fundo Amazônia, 2018. p.13.
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registrados no Plano de Monitoramento. Em relação ao alcance da Rede, a proposta sub-
metida ao Fundo Amazônia já mencionava cerca de 300 famílias beneficiadas, mesmo 
número que foi mantido como meta de coletores/as envolvidos/as no projeto, a qual foi 
largamente superada (140%). Dados sobre geração de renda não foram sistematizados. 
Em entrevistas, percebeu-se grande variação entre os grupos sociais e na Rede como um 
todo. Foram citados rendimentos que variam entre R$ 1.500,00 a R$ 50 mil anuais.

A qualidade dos processos de desenvolvimento organizacional, associados à for-
mação dos indivíduos nas diversas funções da Rede de Sementes do Xingu, foi desta-
cado como um diferencial. A governança foi estruturada a partir do curso de formação 
de gestores. Também foi estruturado o sistema de precificação, com envolvimento dos 
elos/gestores, levando a sistematização de um Guia de Gestão.

Em termos comerciais, houve uma expansão da atuação da Rede de Sementes do 
Xingu, que passou do fornecimento exclusivo de sementes para o setor de serviços de 
restauração, que vem gradativamente se constituindo na região. A projeção da Rede tem 
levado a apoiar a criação de iniciativas semelhantes por outras regiões e biomas. O reco-
nhecimento dos resultados concedeu à Rede o Ashden Award em 2020, um prêmio inter-
nacional para iniciativas que geram soluções para a crise climática.

Um efeito não esperado do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu foi o 
fortalecimento do protagonismo feminino na atuação da Rede de Sementes do Xingu. 
Embora os indicadores apresentem de forma agrupada toda a abrangência do projeto, 

CRÉDITO
: Instituto Socioam

biental (ISA)
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superando as metas previstas de mulheres beneficiadas (131%), na Rede, esse resultado 
ficou bastante evidente nas entrevistas. 

A organização de dados através do sistema de controle implantado pelo projeto 
deixou mais clara a visão de conjunto da Rede, e a partir disso, foi possível definir ações 
mais assertivas para o fortalecimento da participação das mulheres. Uma medida foi 
viabilizar a participação de acompanhantes nos eventos fora da comunidade e, com 
isso, criar condições para que as mulheres pudessem trazer as crianças. 

A coleta é uma atividade tradicionalmente feminina entre os povos xinguanos. A 
proposta de organizar a coleta de sementes não chegou como uma inovação estranha à 
cultura, mas foi vista inicialmente como um projeto passageiro em algumas comunidades 
indígenas. A estruturação da cadeia, com a construção das casas de sementes, ajudou a 
materializar a atividade de forma simbólica. Os processos de organização, com a defini-
ção de papeis, trouxe mais visibilidade interna para o papel das mulheres, levou à proje-
ção de lideranças femininas e ao reconhecimento comunitário. No caso do povo Ikpeng, 
o grupo criou uma identidade e denominação, as coletoras “Yarang”, que tem inspirado 
outros grupos, como as coletoras xavante da terra indígena Marãiwatsédé, que criaram 
o grupo “’i'õ Rómnha ’a'ubumr’i'wa”, onde a líder do grupo tornou-se a primeira cacique.

“A organização levou ao reconhecimento pela comuni-
dade e lideranças. O grupo se transforma numa divin-
dade no mundo espiritual”.

O trabalho da coleta é familiar, mas o protagonismo é feminino. A renda gerada 
pela atividade é decidida pelas mulheres e utilizada para o bem-estar familiar. Informa-
ções geradas nas entrevistas estimam um rendimento médio anual que pode variar de 
R$ 300,00 a R$ 500,00. Mas o valor da atividade para as coletoras indígenas reside no 
propósito de que as sementes estejam sendo usadas para criar florestas, na valorização 
da troca intergeracional, possibilitada pelo trabalho em grupo, pela proteção do territó-
rio através das expedições e caminhadas de coleta. Um livro está sendo preparado pelo 
ISA sistematizando a experiência das mulheres xinguanas na Rede de Sementes. 

No âmbito da iniciativa selo Origens Brasil, foram realizados levantamentos quan-
titativos e qualitativos segmentados, abordando mulheres, jovens e lideranças, incluindo 
questões de sucessão geracional. Foi realizado um trabalho interno para trazer esses 
conteúdos para as redes sociais, tendo, principalmente, mulheres e jovens como porta-
-vozes que falam pela iniciativa. Do total de 1.882 produtores/as envolvidos/as, 42% são 
mulheres. Nas entrevistas, foi considerado que houve avanços na conquista de espaço 
nos processos de negociação pelas mulheres. Foram realizadas avaliações de percepção, 
que indicam que 85% dos/as entrevistados/as consideram que os/as jovens estão en-
volvidos nas cadeias, o que chama atenção no contexto da realidade amazônica. Estão 
trazendo estímulos para o envolvimento de jovens e mulheres para as diretrizes e a 
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governança da iniciativa. 
Outro resultado adicional foi o aumento da participação da juventude na Rede de 

Sementes do Xingu, com a gradativa ocupação de cargos na gestão. Para isso, estratégias 
de inclusão que não estavam inicialmente previstas foram implementadas, como alguns 
instrumentos metodológicos atrativos e educativos (por exemplo os jogos fenofásicos e flo-
restação) e a produção de um livro produzido pelos/as jovens a partir de entrevistas com 
os/as mais velhos/as sobre as mudanças climáticas. Um novo projeto da Rede vai dar conti-
nuidade a essa linha de ação através de rodas de conversa com os/as jovens e um incentivo 
a ocuparem espaços de liderança.

Efeito direto 2 - Cadeias dos produtos agroflorestais com valor agregado 
ampliado

O projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu previu o fortalecimento da ca-
deia de produtos agroflorestais através da reestruturação da fábrica Araguaia Polpas de 
Frutas, gerenciada pela Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da 
Assunção (ANSA) e a reforma da fábrica de polpas da Associação Comunitária Agroeco-
lógica Estrela da Paz (Acaep). As duas iniciativas envolviam produtores/as assentados/
as e encontravam-se em estágios distintos de desenvolvimento, sendo a experiência da 
ANSA mais estruturada. Nas entrevistas, foi possível colher mais informações sobre a 
experiência da ANSA. 

Em termos dos indicadores, a receita esperada com a comercialização das polpas 
superou a meta (104%), embora o volume de produção tenha ficado muito abaixo do 
esperado (42%), assim como a expectativa de comercialização através dos mercados 
institucionais (13%). O acesso a esses mercados foi feito por uma organização da Terra 
do Meio, a Associação Agroflorestal Sementes da Floresta (AASFLOR) e pela ANSA. 
No caso da ANSA, segundo relato de entrevista, os pedidos nunca chegavam a 15% do 
contratado, gerando contratempos no planejamento. Foi considerado nas entrevistas, 
que a viabilização do mercado institucional na região de atuação do projeto requeria 
esforços de articulação mais expressivos do que o que pôde ser empreendidos naquele 
momento do projeto, que demanda ações de organização da produção e beneficiamento. 
Assim, no âmbito da ANSA, a principal estratégia de comercialização foi a estruturação 
de pontos de vendas com a instalação de freezers. Embora promissora, conforme os 
indicadores informados, a estratégia foi redimensionada, de modo que, atualmente, são 
mantidos somente cerca de cinco pontos de vendas.

Nas entrevistas, foi avaliado que a infraestrutura foi aprimorada com o projeto, o 
que fez a organização se voltar mais efetivamente à inserção na cadeia de polpas, levan-
do a cobrir cerca de 45% dos custos de operação da fábrica. Atualmente, estima-se que 
essa participação chegue a 30%, sendo o restante apoiado por organizações religiosas. 

Cabe contextualizar que o objetivo central da atuação da ANSA é a defesa de di-
reitos de agricultores/as familiares assentados/as e indígenas. A organização percebe 
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que as atividades produtivas são um meio para sua atuação, mas não o objetivo final. 

“São estratégias para estar mais perto dos trabalha-
dores do campo, é uma forma de aproximação através 
da renda. Funcionam como fermento para trabalhar a 
conservação ambiental e os direitos”.

O subprojeto da Acaep passou por dificuldades iniciais de mobilização, deman-
dando assessoria mais intensiva para viabilizar a construção da fábrica, inclusive com 
apoio e troca de experiência com a ANSA. Ao final do projeto percebeu-se um maior 
engajamento dos/as associados/as, o que levou à viabilização da construção do poço 
artesiano e da rede elétrica para o lote da associação, permitindo que o projeto se rea-
lizasse por completo94.

Efeito direto 3 - Capacidade gerencial e técnica ampliadas

No âmbito da Rede de Sementes do Xingu, as ações de capacitação do Sociobio-
diversidade Produtiva no Xingu incluíram a realização dos encontros gerais anuais da 
Rede, bem como diversos eventos de intercâmbio, expedições e oficinas de coletores/
as especialistas. Os indicadores consolidados no Plano de Monitoramento evidenciam a 
abrangência alcançada pelo projeto nesse quesito, superando todas as metas. O “Encon-
tro” foi uma marca registrada de todo projeto, valorizado como momento de aquisição 
de conhecimentos técnicos, mas também de troca, fortalecimento da coesão social em 
torno de objetivos comuns: 

“A semente conecta as pessoas e a Rede tem a capacida-
de de unir os diferentes. Os encontros foram criando a 
coesão nessa diversidade de grupos sociais e aprimora-
mos a governança”. 

O Curso Modular de Formação de Gestores foi um destaque, pois abordou aspectos 
do desenvolvimento individual dos elos, criando a base para a definição e implementa-
ção de processos gerenciais de pagamento, controle de qualidade, condução de reuniões, 
resolução de conflitos, liderança e tomada de decisão. A partir da vivência do curso, per-
cebeu-se a necessidade de aprimorar as instâncias de governança, criando-se o Comitê 

94 ISA. Instituto Socioambiental. Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: Relatório de Avaliação de Resul-
tados. Fundo Amazônia, 2018. p. 6; 17.
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Diretivo da Rede com representatividade dos grupos sociais e elaboração do Guia de Ges-
tão orientando o trabalho dos elos:

“O curso de formação de gestores mudou a rede. Trouxe 
talentos à tona que não conseguiam ganhar expressão. 
O Elo não conseguia atuar, alguns coletores só respeita-
vam o que era dito pelos técnicos. Eles se empoderaram 
e hoje são mais atuantes, desenrolando os problemas 
na base, com autonomia”.

Atividades no âmbito de cada núcleo foram realizadas para atender necessidades 
específicas de estruturação da gestão, melhoria de qualidade e adoção de boas práticas. 
Funcionaram também como um espaço de mediação cultural, essencial para o alcance 
de profissionalização da Rede de Sementes do Xingu, respeitando as características e 
práticas de cada grupo social. Como exemplo, cita-se as oficinas de etno-matemática re-
alizadas com as coletoras xavante da Terra Indígena Marãiwatsédé, para melhor com-
preensão de pesos e medidas, com efeitos importantes de redução da coleta de sementes 
fora do pedido.

“A coleta de sementes acontecia da forma tradicional 
com que lidam com qualquer coleta: recolhendo o que é 
ofertado pela natureza naquele momento. A encomen-
da era de 4 kg de embaúba e elas coletavam 124kg. Os 
xavante contam até 5, acima disso definem como muito. 
Compreender a lista de pedidos demandou introduzir 
uma nova lógica entre as coletoras”.

Atividades de capacitação e organização da produção também foram realizadas 
no âmbito das demais cadeias apoiadas, como produção, conservação, e armazenamen-
to de sementes crioulas/tradicionais, aproveitamento de frutos do cerrado e práticas 
agroflorestais. Apoiando todo processo de capacitação e disseminação de resultados, 
houve a produção de diversos materiais didáticos, manuais orientadores e vídeos.
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Efeito direto 4 - Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas 
para fins econômicos e de conservação na Bacia do Xingu

A proposta aprovada do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu indicou 
a expectativa alcançar 150 hectares de áreas plantadas95. O Plano de Monitoramento 
subdivide essas áreas em três categorias que, juntas, somam a meta prevista de 170 
hectares. Os resultados quantitativos superam largamente essa meta estabelecida e 
informam o plantio de 2.368 hectares, sendo: 

• Estimativa da área reflorestada com sementes e mudas comercializadas pela 
Rede de Sementes do Xingu: 2.046 hectares;

• Área reflorestada em processo recuperação nas Terras Indígenas Wawi e Ma-
rawãtsédé e nos assentamentos: 172 hectares; e

• Área recuperada e utilizada para fins econômicos: 150 hectares.

Nas entrevistas e nos relatórios, não foi possível colher informações mais detalha-
das sobre a efetividade dos plantios realizados. 

O projeto incluiu a estruturação de viveiros de produção de mudas junto a cinco or-
ganizações aglutinadas (Opan, ATV, ANSA, Acaep, AIMCI), visando a recuperação de áreas 
degradadas com as sementes oriundas de seus grupos coletores. O projeto lançou mão de 
estratégias múltiplas para implantação das áreas, conforme cada contexto, desde a implan-
tação de quintais agroflorestais (Opan), pomares em escolas, (ATV), reflorestamentos expe-
rimentais (Acaep) e integração com iniciativas locais como a comercialização da Acaep para 
um projeto do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (Ipam) e um consórcio de 
pequi e pecuária (AIK). 

“O fogo é um limitante severo para a recuperação de 
áreas. Foram realizados plantios com foco nos quintais, 
porque precisa ter um dono que cuide”.

A ação do projeto nos assentamentos, através da aglutinadas e do próprio ISA, 
teve uma abordagem integrada, envolvendo a coleta de sementes, produção de mudas, 
plantios e processos de formação que fortaleceram iniciativas existentes e incentivou 
novas experiências. As entrevistas revelaram uma diretriz que permeou a implemen-

95 ISA. Instituto Socioambiental. Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: Roteiro para Elaboração do Proje-
to Modalidade Aglutinadora. Fundo Amazônia, s.d.. p. 101.
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tação: adaptar o projeto às necessidades e demandas que surgiram como oportuni-
dade de mobilização das famílias, considerando o contexto de forte pressão para o 
arrendamento de terras para soja, de desmobilização das famílias, de agravamento de 
situações e impactos climáticos extremos (por exemplo, fogo e estiagem), de escassez 
de água para consumo e irrigação e de situações de vulnerabilidade de diversas ordens 
(desnutrição infantil por exemplo).

“O contexto é muito diverso, difícil ter esse refinamen-
to das especificidades na elaboração do projeto. Todo 
projeto deve ser visto como um norte para entrar na 
situação, adequar faz parte e é fundamental”.

Um exemplo de adaptação marcante aconteceu no subprojeto da OPAN na Terra 
Indígena Marãiwatsédé, onde se avaliou que a implantação do viveiro não se integrava 
à cultura. Sendo assim, a aglutinada avaliou que os recursos seriam mais bem utiliza-
dos em ações que fortalecessem o engajamento comunitário e resolvessem problemas 
emergenciais. O processo de negociação do remanejamento foi considerado emblemá-
tico, por revelar lógicas distintas sobre o a geração de renda na gestão do projeto.

“Na viabilidade econômica, há que considerar o custo 
Amazônia. O processo formativo estava possibilitan-
do o ir e vir das pessoas e os encontros comunitários, 
gastava-se muito combustível. Não é possível avaliar 
esse custo comparado à renda gerada. Projetos dessa 
natureza gastam mais dinheiro de combustível do que 
as mulheres geram de renda”.

Por fim, houve nova destinação para os recursos do viveiro. A inclusão de novas 
atividades de formação e assessoria não foram realizadas, mas foi viabilizado o sistema 
de fornecimento de água potável e incluído o plantio de roças de cará, visando fornecer 
alimento para os próximos anos.

No subprojeto da ATV, conforme análise documental96, as atividades de recupe-
ração de áreas foram integradas ao fortalecimento do grupo de mulheres, especifica-
mente no trabalho dos grupos de guardiões/ãs das sementes crioulas e ações de plan-
tio de mudas nas escolas. Ocorreu a multiplicação das sementes crioulas produzidas, 

96 ISA. Instituto Socioambiental. Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: Relatório de Avaliação de Resul-
tados. Fundo Amazônia, 2018. p. 13.
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garantindo um pequeno estoque de sementes para produção de roças para vários agri-
cultores. Os grupos de mulheres que participaram das atividades estiveram presentes 
nos intercâmbios estaduais de mulheres e em vários eventos.

Os resultados perceptíveis são estímulos para continuidade das ações. Como 
exemplo, pode-se citar o sucesso do plantio de pequi, que deixou os Ikpeng animados e 
comprometidos com a ação do projeto. 

Na Terra Indígena Wawi, o subprojeto da Associação Indígena Kisêdjê (AIK) for-
taleceu uma atividade já existente, de extração de óleo de pequi, com a implantação 
de uma proposta inovadora de consórcio mecanizado de pequi, frutas e pecuária. A 
estratégia constitui um experimento que visa utilizar áreas degradadas da Terra Indí-
gena para atividades produtivas tradicionais. Houve investimentos no beneficiamento 
do óleo, com aquisição de novas máquinas. 

A meta de plantio de 60 hectares foi alcançada, com realização de replantios de 
manutenção, que garantem a efetividade da recuperação da área. Há planos de ampliar 
os plantios de pequi e introduzir outras culturas tradicionais com potencial econômico, 
como o urucum e murici (para polpa de frutas). 

“Estamos escolhendo atividades que tem a ver com nos-
sa cultura e que possam ser realizadas sem atrapalhar 
as atividades do roçado, as atividades cotidianas, as 
festas e sem sobrecarregar as mulheres pelo aumento 
da produção comercial”.

O processamento manual era muito trabalhoso, sobretudo para as mulheres, que se 
mostraram mais satisfeitas com as novas máquinas. Ao final do projeto, foram beneficia-
dos 260 litros de óleo. A última produção realizada em 2019 foi de 315 litros, com um fa-
turamento de R$ 37 mil. Parte desse recurso foi reservada para garantir a próxima safra.

A visão de futuro que tem orientado a AIK, a partir da experiência do projeto, é 
criar um “pequeno mercado de trabalho local”, com a remuneração das pessoas que 
trabalham na produção, desde a coordenação, coletores, operadores de máquinas, cozi-
mento e alimentação. 

“A comunidade está feliz com o trabalho. A visão do caci-
que é gerar renda na aldeia para que os jovens não preci-
sem sair para buscar trabalho nas fazendas e na cidade”. 

Parte da produção de óleo é distribuída entre todas as famílias e a maior parte 
comercializada, com facilidade, através de um mercado de nicho, como restaurantes de 
alta gastronomia e mercados diferenciados. A implementação do projeto teve um efeito 



ANEXO I:  
5 — Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

258
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

sobre a autoconfiança da comunidade e das lideranças e trouxe mais credibilidade para 
o trabalho da AIK.

“Depois que viram nossa capacidade as organizações es-
tão nos procurando para oferecer recursos para a conti-
nuidade do trabalho. Um privilégio tudo isso”.

6.3. Governança e fortalecimento institucional no âmbito do arranjo entre 
organização aglutinadora e aglutinadas

A implementação do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu envolveu os 
arranjos de governança e gestão específicos da Rede de Cantinas, da Rede de Sementes 
do Xingu e do selo Origens Brasil, que foram analisados no contexto de suas respectivas 
linhas de ação ao longo dos itens anteriores. No entanto, em função da abrangência e 
complexidade desse projeto, consideramos oportuna uma reflexão específica sobre os 
procedimentos adotados para a operação do arranjo entre a organização aglutinadora 
e aglutinadas.

Como nos demais projetos aprovados pela Chamada Pública, havia conexões insti-
tucionais entre as organizações participantes anteriores ao projeto. Quando a chamada 
foi lançada, o ISA viu a oportunidade de acordar um arranjo amplo para viabilizar a 
agenda nos dois territórios de atuação previstos. A proposta previu o ISA como orga-
nização aglutinadora e um conjunto de 13 aglutinadas com perfis diferenciados: havia 
desde associações de comunidades indígenas, extrativistas e de assentados/as, em boa 
parte em níveis incipientes de institucionalização, até organizações não governamen-
tais do porte do Imaflora e da Opan, experientes na execução autônoma de projetos. De 
acordo com as entrevistas, o Imaflora chegou considerar uma proposta em separado, 
mas o arranjo integrado foi visto como mais favorável. Como a chamada não detalhava 
o formato do arranjo, o projeto foi percebido como oportunidade de testar diferentes 
arranjos alinhados com os objetivos e linhas de trabalho previstos, levando aos investi-
mentos na estruturação das redes e do selo Origens Brasil.

Para viabilizar a implementação operacional do projeto, foi estabelecido um arran-
jo geral entre as organizações participantes. Esse arranjo incluía a definição de pontos 
focais regionais e gestores do ISA responsáveis pelo relacionamento entre os parceiros 
do projeto e com a equipe do Fundo Amazônia. Foram realizados dois a três encontros 
anuais entre as organizações participantes e estabelecido um manual de governança 
para a implementação do projeto. 

Quanto à execução financeira, foram acordados repasses de recursos às organi-
zações com capacidade de gestão instalada (Imaflora e Opan, mas também algumas 
organizações locais como ATV e Acaep). O arranjo do projeto foi concebido de forma 
integrada, mas a participação de cada organização foi desenhada levando em conta as 
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capacidades. Algumas organizações receberam o valor máximo estabelecido para os 
subprojetos na Chamada Pública, com outras, foram acordados valores menores. Tam-
bém foi acordado que poderia haver mudanças na destinação dos recursos em caso de 
problemas com a execução.

O repasse de recursos não foi considerado uma peça-chave de fortalecimento ins-
titucional, sendo realizado somente quando as condições de execução eram suficien-
temente robustas a ponto de não comprometer as ações finalísticas. No caso da Rede 
de Cantinas da Terra do Meio, as próprias associações sinalizaram que não tinham 
interesse em realizar a operação fiscal e burocrática, preferindo que a gestão financeira 
fosse assumida pelo ISA. Mesmo sem o repasse de recursos, as associações participa-
ram da construção e gestão do projeto em todas as etapas e foram apoiadas em seus 
próprios mecanismos de governança, tais como a realização de reuniões e assembleias. 
Esse apoios deixou claro o quanto os investimentos nos arranjos de governança e na 
gestão social dos territórios são relevantes para o alcance dos resultados, tanto no for-
talecimento da inserção nas cadeias quanto na geração de impactos em termos de con-
servação e proteção territorial.

Ao todo, a realização do projeto foi percebida como oportunidade de fortalecimen-
to institucional, para além da gestão dos recursos. Nas entrevistas, a gestão do arranjo 
foi percebida como bem-sucedida, a despeito de questões pontuais em torno do alinha-
mento das culturas organizacionais distintas entre os participantes. No nível individu-
al, não foi verificado um caso de específico de evolução no sentido de gerar autonomia 
da gestão de recursos a partir da experiência do projeto. A estruturação das duas redes, 
com as suas trajetórias de institucionalização distintas, são a principal expressão dos 
resultados coletivos destes esforços

6.4. Avaliação geral

Na avaliação geral, as frentes territoriais do projeto Sociobiodiversidade Produ-
tiva no Xingu serão novamente reunidas em uma análise conjunta.

6.4.1. Aspectos positivos

• Mesmo com os aportes de projetos e apoios anteriores que geraram as ba-
ses para o desenho, a implementação e os resultados alcançados, o projeto 
Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu foi de grande relevância para o ISA 
e as demais organizações que participaram do arranjo, sendo o projeto de 
maior porte implementado pelo ISA até então. 

• Entre todos os projetos avaliados, foi um dos que adotou e avançou em 
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abordagens de cadeia de forma mais efetiva. Na vertente da Rede de 
Cantinas da Terra do Meio e da iniciativa selo Origens Brasil, os trabalhos 
abrangeram desde a estruturação produtiva até o elo com os consumidores 
finais dos produtos. A vertente da Rede de Sementes do Xingu iniciou a 
estruturação da cadeia de valor da restauração florestal, ainda incipiente 
no país, mas de importância fundamental para a implementação do Código 
Florestal e o alcance dos compromissos brasileiros de restauração.

• Foi dos poucos projetos que envolveu trabalhos iniciais no tema financia-
mento por meio da disponibilização de capital de giro para a Rede de 
Cantinas da Terra do Meio.

• A formalização da Rede de Sementes do Xingu como associação delimita 
uma nova fase da iniciativa, com autonomia em relação ao ISA, tendo sua 
estrutura e seus processos de governança estabelecidos e uma rede de co-
letores/as e gestores/as atuantes, ampliando sua inserção na cadeia de res-
tauração. Dessa forma, destaca-se como exemplo de fortalecimento insti-
tucional de uma organização de base que alcança autonomia a partir da 
participação no arranjo aglutinadora/aglutinada.

• A iniciativa selo Origens Brasil nasce a partir do projeto, tornando-se um 
resultado relevante. Na sequência, evoluiu e se tornou um projeto específico 
apoiado pelo Fundo Amazônia97.

• Na Terra do Meio, a estruturação da Rede de Cantinas foi uma iniciativa 
construída de forma participativa a partir de priorizações de produção e 
comercialização das próprias comunidades, no entanto, foi possível che-
gar a uma articulação com as demandas e condições de compra das empre-
sas compradoras.

• O projeto contribuiu com processos de aprendizado local, fazendo que hou-
vesse um grupo maior de pessoas se apropriando dos processos de ges-
tão organizacional, produtiva e comercial, gerando avanços na organiza-
ção da base produtiva e na transparência com as comunidades. 

97 Saiba mais na página do projeto Florestas de Valor - Novos modelos de Negócio para a Amazônia no site 
do Fundo Amazônia: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Florestas-de-Valor-Novos-modelos-de-
-Negocio-para-a-Amazonia.

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Florestas-de-Valor-Novos-modelos-de-Negocio-para-a-Amazonia
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Florestas-de-Valor-Novos-modelos-de-Negocio-para-a-Amazonia
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“O dinheiro tem que estar na cantina. Primeiro comecei 
em um caderno, depois fomos mudando para bloco de nota 
com três vias, uma para o extrativista, uma para a empre-
sa e uma para a cantina. Antes era difícil a pessoa saldar a 
conta na cantina, hoje ela vai brincar com o dinheiro muito. 
Ficou tudo fácil demais, gente passa o recibo no celular.”

“Mexer com o dinheiro dos outros é difícil. Antes se enrola-
va muito, perdia nota, não lembrava a quem tinha pago. Os 
técnicos do ISA acompanhavam, ajudavam a fazer recibos 
e balanços, agora separa nota por nota e paga todo mundo. 
Atualmente, todos já têm a sua conta.”

• A Rede de Sementes do Xingu alcançou um novo patamar a partir dos 
investimentos do projeto, valorizados em termos de infraestrutura, defini-
ção e implementação de processos de gestão e produção e formação.

“As Casas de Sementes são o coração da Rede. Além da casa 
construída ou reformada, ela está atuante, graças à forma-
ção das pessoas. A infraestrutura ajuda na organização, ter 
um local para se reunir, os materiais para estocar, e dá con-
dições das normas e boas práticas realmente funcionarem”.

• Em termos do desenvolvimento dos processos, destaca-se a formalização da 
Rede como Associação Rede Sementes do Xingu, a partir de um processo par-
ticipativo de tomada de decisão sobre a natureza jurídica mais adequada. Com 
a formalização, a própria Rede passou a captar recursos (por exemplo, junto a 
PPP-ECOS, Funbio/REM e a organização norueguesa Rainforest Foundation).

“Éramos incubados no ISA, que nos preparou para cami-
nhar com autonomia. Compreender a independência foi 
um processo.”

• Nas entrevistas com representantes da Rede de Cantinas da Terra do Meio, 
foram salientadas as conquistas na superação das relações de comercialização 
desigual, na instalação das cantinas e miniusinas no território e no estabe-
lecimento de parcerias comerciais justas. Foi destacado o fato de terem 
superado o quadro histórico de ter a produção mas não saber a quem vender. 
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Antes da criação da Rede de Cantinas, a produção tinha baixo valor, os preços 
pagos pelos regatões eram muito abaixo dos valores agregados ao longo da 
cadeia. As comunidades também não sabiam para onde a produção seguia. 
Atualmente, as empresas envolvidas valorizam os serviços ambientais, prati-
cam preços justos e não impõem a escala de produção. 

“Antes era difícil, só no regatão.  
Era praticamente trocando a mercadoria.”

“A gente se perguntava: será para onde vai o nosso  
produto? Hoje batemos martelo com a empresa”.

• O projeto foi estruturado a partir da cesta de produtos já existentes nas comu-
nidades, mas também permitiu agregar novas cadeias e produtos, tais como 
a farinha do mesocarpo de babaçu. O mix de cadeias reflete o modo de vida 
das comunidades na Terra do Meio, que já trabalhavam com a diversidade 
de produtos sazonais ao longo do ano antes do projeto (coleta de castanha no 
início da estação chuvosa, depois andiroba e babaçu, atividades de pesca na 
estação seca, depois limpeza das estradas de seringa etc.).

• Trabalhar a comercialização de vários produtos foi viabilizado pela rede de 
parceiros do projeto. As ações do ISA e do Imaflora permitiram a composição 
de empresas compradoras dispostas a levar em conta o contexto da 
região e das comunidades.

• A experiência do Imaflora na adequação dos mecanismos de certificação ao 
contexto das florestas tropicais viabilizou a adesão das primeiras empresas 
ao selo Origens Brasil. Foi possível mobilizar empresas de perfil visionário, 
como Mercur, Natura e Osklen, e com condições de influenciar outros atores, 
como a Wickbold, em que foi possível sensibilizar a direção da empresa para a 
iniciativa. Adicionalmente, foi conseguido a adesão de empresas pequenas do 
tipo start up e outras empresas em estágio de conversão para uma produção 
mais sustentável. Foram agregadas empresas com propostas inovadoras, como 
a Atina que desenvolveu uma tecnologia de usar o mesocarpo do babaçu para 
produzir micropartículas que substituem os silicones em cremes cosméticos.

“Cada vez mais a gente 
tem que fazer negócio bom”.
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• Embora não fosse uma estratégia definida desde o início do projeto, a imple-
mentação da Rede de Sementes do Xingu possibilitou fortalecer o protago-
nismo das mulheres coletoras, que ampliaram sua atuação em posições de 
liderança nos projetos. Importante mencionar que o protagonismo feminino 
se ampliou na Rede como um todo. Nas entrevistas, foi destacado que a par-
ticipação nos eventos do projeto e a representação da Rede em outras inicia-
tivas ampliou a percepção de si mesmas, fortaleceu a prática de participar e 
o desenvolvimento de habilidades.

“Nas oficinas e encontros você percebe que tem valor tam-
bém. Depois vão se abrindo novas oportunidades”.

• De forma semelhante, buscou-se dar visibilidade à participação dos jo-
vens com desdobramentos após a finalização do projeto. 

• Por fim, as entrevistas enfatizaram que os resultados do fortalecimento da 
Rede de Sementes do Xingu ultrapassam em muito os resultados econô-
micos e reverberam na relação das pessoas com o território e na qualidade 
de vida. 

“A pessoa se sente valorizada, dá sentido para tudo 
que vive. Pensa: estou gerando floresta. Com a semen-
te, vai pra mata, se movimenta, se alimenta da fruta, 
muda a alimentação. Cria vínculo com as árvores, com 
a medicina da mata. Tivemos uma mudança de vida na 
família. Meu pai trabalhava fazendo picada na mata e 
minha mãe era doméstica, hoje a renda total dela vem 
da semente. Muda o pensamento, a ideologia. Eu odiava 
o município, hoje meu quintal é meu tesouro. Despertou 
outra relação de amor e conexão com o lugar e com a 
natureza. A forma de agradecer à natureza é continu-
ando na terra”.



ANEXO I:  
5 — Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

264
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

6.4.2. Desafios

• A despeito dos resultados alcançados, ainda permanecem desafios de be-
neficiamento da produção nas miniusinas, especialmente o processa-
mento de produtos acabados e questões de qualidade relacionadas a se-
cagem, seleção etc., que ainda não foram superados. Mas os equipamentos 
das miniusinas são apropriados para usos múltiplos.

• A inserção das comunidades na cadeia de polpa de frutas e a produção de 
mudas evoluiu de forma mais modesta. A viabilidade econômica dessas 
iniciativas ainda não está consolidada, em parte seguem ativas como es-
tratégia meio para processos de organização social.

• Nas abordagens do ISA, há uma conexão estreita entre a gestão social dos 
territórios e as iniciativas de produção e inserção nas cadeias de valor. 
Em territórios remotos ou com logística complexa, os custos da gestão 
social vêm sendo financiados por meio dos projetos. Não está claro se, 
em médio prazo, o retorno das atividades produtivas poderá cobrir esses 
custos. No entanto, os arranjos de governança e gestão social contribuem 
para geração e manutenção de impactos que asseguram a conservação e  
gestão territorial.

• No contexto do selo Origens Brasil, ainda não está claro se a geração 
de impactos vai ser custeada pelas empresas e se há possibilidades de 
ganhos de escala por meio da ampliação da iniciativa que viabilizem a  
sua manutenção. 

• A integração da lógica social e dos aspectos econômicos também le-
vanta desafios para o apoio aos projetos pelo Fundo Amazônia, como 
foi apontado no exemplo da atuação na Terra Indígena Marãiwatsédé, mas 
se estende para a viabilidade econômica na cadeia da polpa de frutas, em 
que os investimentos sociais são ainda mais expressivos que o rendimento 
da atividade econômica, porém fundamentais para o fortalecimento des-
ses grupos frente as ameaças socioambientais que enfrentam.

• Custear as ações relativas à proteção territorial e manutenção do te-
cido social permanece como um desafio para as organizações. Há dúvidas 
se, no médio prazo, os potenciais resultados econômicos das iniciativas 
geram recursos suficientes para apoiar o funcionamento das organizações 
comunitárias.
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• O relacionamento com as empresas segue sendo desafiador, mesmo com 
as engajadas. Há uma diferença entre a sensibilização e o negócio coti-
diano. As exigências de qualidade, prazo e preço das empresas são desa-
fios para as comunidades. 

• As empresas aportam investimentos para a estruturação das cadeias, mas 
há diferenças entre as cadeias de valor relevantes. A cadeia da castanha 
é a mais complexa, em função das sazonalidades. Mas as possibilidades 
de investimento em campos como pré-beneficiamento, assistência 
técnica etc. também variam em função das margens de lucro, mui-
to diferentes entre o setor de alimentícios e o mercado de moda de luxo,  
por exemplo.

• A despeito do caminho já trilhado pela Rede de Sementes do Xingu, ques-
tões relacionadas à formalização ainda são relevantes para as organi-
zações do arranjo que operam, todas no formato de associação. Tanto a 
ampliação da inserção nos mercados privados quanto o acesso aos merca-
dos institucionais demandam avanços na estruturação das organizações 
em termos de gestão e operação comercial. A Rede de Cantinas segue o 
seu processo de organização social, mas, na avaliação do ISA, ainda não 
deveria buscar a constituição de uma cooperativa. A formalização de uma 
estrutura que ainda não se consegue operar pode se tornar um mecanis-
mo de expulsão das comunidades do mercado.

• Em um contexto mais ampliado, é importante destacar o quadro de fra-
gilização de ações governamentais reportado nas regiões do projeto So-
ciobiodiversidade Produtiva no Xingu. Isso vale tanto para as ações de 
fiscalização ambiental e de integridade territorial das áreas protegidas, 
que está deixando as comunidades vulneráveis à ação de atores externos 
associados a atividades predatórias, tais como extração madeireira e gri-
lagem, como a ausência de ações de apoio e fomento às atividades econô-
micas relacionadas ao extrativismo e à restauração.
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•

•

•

•

•

Na Rede de Sementes do Xingu, a produção 
foi mantida ao longo do período de inci-
dência da pandemia, sendo a única fonte 
de renda para algumas famílias. A conso-
lidação da gestão possibilitou que a Rede 
continuasse operando remotamente. E 
novas formas de trabalho foram descober-
tas, o que pode reduzir custos no futuro. 

Manter-se em isolamento nos sítios 
tornou-se um diferencial e sinônimo de 
conforto, muitas famílias de coletores 
investiram em melhorias na comunicação. 

Na Rede de Cantinas a própria operação 
das cantinas também apoiou a manu-
tenção do isolamento das comunidades, 
uma vez que o abastecimento via cantinas 
reduziu a necessidade de idas à sede do 
município. Na avaliação do ISA, a opera-
ção das cantinas foi decisiva para conter 
o avanço da pandemia, permitindo que as 
pessoas permanecessem nas comunidades 
sem interromper a produção.

As comunidades nos territórios assegu-
rados e com suporte de organizações de 
apoio conseguiram enfrentar os impactos 
da pandemia com mais efetividade. Vários 
financiadores permitiram o redireciona-
mento de projetos para manter as ativida-
des econômicas em curso, por exemplo, 
viabilizando a compra de produtos agríco-
las das comunidades pelas cantinas para 
abastecer as localidades. 

Nas próprias empresas, por exemplo na 
Wickbold, o cenário de pandemia levou 
ao engajamento de níveis de tomada de 
decisão que antes não se envolviam com 
as iniciativas na Terra do Meio. Não hou-
ve quebras de contrato com as empresas 

Box 5:  
Impactos da pandemia no Projeto  
Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

privadas, com as idas a campo para levar 
medicamentos e realizar campanhas 
sanitárias sendo aproveitadas para trazer 
a produção.

No entanto, houve perdas parciais nos 
contratos com mercados institucionais. Em 
Altamira (PA), por exemplo, a prefeitura 
não adquiriu os produtos contratados para 
alimentação escolar. Já em Vitória do Xingu 
(PA), os contratos foram convertidos em 
cestas básicas, em foi possível inserir pro-
dutos da Rede, resultando em uma compra 
maior do que a contratada inicialmente.

Outras oportunidades geradas pela pan-
demia foram, por exemplo, os acessos a 
crédito rural e a linhas de crédito emer-
gencial, tal como viabilizado pelo Instituto 
Conexões Sustentáveis (Conexsus).

Atualmente, há cerca 16 a 17 pontos de 
internet na região da Terra do Meio, que 
contribuem para manter as atividades 
econômicas em curso. Durante os períodos 
de isolamento, ficou claro que essa dinâ-
mica pode ser mantida sem a atuação em 
campo das equipes técnicas. No entanto, 
a gestão e o funcionamento da Rede ainda 
demandam o aporte de recursos e apoio.

Um impacto foi gerado pela incidência 
simultânea da pandemia com a retração 
da ação governamental, especialmente 
reduzindo a coibição da ação de madei-
reiros ilegais e outros atores que aliciam a 
juventude rural para as atividades preda-
tórias, bem como o retorno de invasões de 
garimpeiros e fazendeiros em função da 
redução da fiscalização ambiental. 

•

•

•

•
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6.5. Análise dos critérios de avaliação da OCDE

Evidências Avaliação

Critério Relevância

Na Terra do Meio, a contribuição do projeto foi decisiva para avançar em um mo-
delo produtivo compatível com as demandas das comunidades tradicionais em 
termos de multi-contratos de longo prazo, bons preços, condições diferenciadas 
nas relações comerciais, beneficiamento de produtos e um conjunto de cantinas 
com capital de giro que viabilizam a produção local. 

Na região das cabeceiras e do Parque Indígena do Xingu, o projeto consolidou a 
atuação da Rede de Sementes como iniciativa pioneira de atuação comunitária 
na cadeia de restauração, gerando contribuições relevantes à implementação do 
Código Florestal e de compromissos de restauração.

Muito relevante

Critério Eficácia

Houve variações de alcance no quadro dos indicadores e desafios na interpreta-
ção de alguns indicadores, mas as análises qualitativas complementares indicam 
que o projeto alcançou a maioria de seus objetivos e efeitos. As maiores limita-
ções foram identificadas nos objetivos de inserção em mercados institucionais e 
possibilidades de incidência nas políticas públicas correlatas.

Eficaz

Critério Eficiência

A documentação do projeto oferece poucos insumos para uma avaliação deste 
critério e a não realização das visitas de campo limitou o levantamento de infor-
mações complementares. Vale ressaltar as reflexões sobre os custos de operação 
de arranjos de governança abrangentes associados à operação das redes e da ini-
ciativa selo Origens Brasil. Conforme discutido, essas estruturas são relevantes 
para a geração de impactos de conservação e gestão territorial, mas atualmente 
necessitam de apoio por recursos não-reembolsáveis para a sua manutenção. 

Há dúvidas sobre a capacidade de absorção desses custos no âmbito dos arranjos 
empresariais e a competitividade dos produtos do extrativismo em comparação a 
plantios. No entanto, ainda há oportunidades de avanço em melhorias que redu-
zem os custos, tais como a emissão de notas fiscais eletrônicas, avanços adicionais 
em gestão etc.

Poucos elementos 
para a avaliação

Critérios de avaliação da OCDE para o projeto  
Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

(continua)
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Evidências Avaliação

Critério Impacto

Neste projeto ficaram particularmente evidenciados os impactos das ações para além da ge-
ração dos resultados de fortalecimento de atividades e cadeias econômicas. Associado a eles 
está a discussão sobre os desafios de remuneração destes impactos para além da valorização 
dos produtos, que envolve o tema do pagamento por serviços ambientais e ecossistêmicos e 
a incorporação dos custos de manutenção de redes e estruturas organizacionais. No contex-
to do projeto, houve uma experiência de pagamentos por serviço ecossistêmico, em que foi 
negociado com a empresa Osklen uma compensação que, atualmente, gera uma remunera-
ção maior que a própria compra do produto. No entanto, esse tipo de arranjo só foi viável no 
contexto de uma empresa que opera no mercado da moda de luxo, com altas margens de 
lucro. Sua aplicação no mercado de alimentícios, por exemplo, seria inviável. 

Além dos resultados gerados na vigência do projeto, vale destacar a ampliação de impac-
tos já verificadas, tais como o crescimento das cantinas na Terra do Meio e áreas adjacen-
tes, de modo que Rede, atualmente, abrange 28 cantinas, incluindo a inclusão de comuni-
dades das terras indígenas Xipaya e Arara.

Da mesma forma, a iniciativa selo Origens Brasil foi expandida para mais quatro regiões, 
atuando na Calha Norte no Pará, nos Rios Negro e Solimões, no Amazonas, e no mosaico 
Tupi Guaporé, em Rondônia, estando também prevista a sua atuação no bioma Cerrado. 
Em 2021, a Rede soma mais de R$ 100 milhões em transações, envolvendo 35 áreas prote-
gidas. Em 2020, o número de empresas parceiras aumentou em 60%, contando atualmen-
te 66 organizações membro.

Já a disseminação da experiência da Rede de Sementes do Xingu inspirou e apoiou criação 
de redes do Cerrado e Caatinga, levando a uma articulação entre essas redes (“redário de 
redes de sementes”).

Efeito forte

Critério Sustentabilidade

Atualmente, as redes apoiadas pelo projeto seguem dependendo dos recursos a fundo per-
dido e do apoio dos parceiros. Há possibilidades de ampliar a geração de recursos a partir da 
comercialização dos produtos, especialmente na medida em que as empresas mais sensibili-
zadas e pressionadas para adotar critérios de sustentabilidade incorporam o pagamento por 
serviços ambientais e a repartição de benefícios, tais como o exemplo já em andamento com 
a empresa Osklen. No caso da Rede de Sementes, os avanços na precificação já possibilitam 
separar os custos relativos ao “custo semente” e os custos mais amplos relacionados ao for-
talecimento dos grupos sociais. 

A estrutura de apoio continuado atualmente conta com técnicos do ISA, da TNC, das irmãs 
franciscanas e a terceirizada da Norte Energia S.A. Além disso, a implantação do projeto do 
selo Origens Brasil ainda está em andamento.

No âmbito da iniciativa selo Origens Brasil está sendo criado o Fundo Origens, alimentado 
por taxas das empresas e direcionado ao financiamento do custo dos impactos, com uma 
perspectiva de remuneração em parte pelas taxas e em parte por doações.

Conforme relatado, a pandemia teve impactos sobre a atuação das redes, mas não levou à 
paralisação ou rompimento de contratos com as empresas, de modo os vários formatos de 
apoio geram perspectivas de sustentabilidade comparativamente mais consolidadas do que 
as dos demais projetos.

Sustentabilidade 
média

(continuação)
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6.6. Análise das Salvaguardas de Cancún

Salvaguarda Atende Observações

Ações complementares 
ou consistentes com os 
objetivos dos programas 
florestais nacionais e ou-
tras convenções e acordos 
internacionais relevantes

Sim

De maneira geral, os projetos da Componente de Atividades Produti-
vas Sustentáveis se alinham com o Objetivo 7 da fase 2016 a 2020 do 
PPCDAM (“Promover o Manejo Florestal Sustentável”). O presente pro-
jeto se associa diretamente ao Resultados 7.2 (“Fortalecimento da Ca-
deia Produtiva da Sociobiodiversidade”), com destaque para as Linhas 
de Ação 7.2.2. (“Apoiar projetos de inclusão produtiva sustentável para 
povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e extrativistas”) e 
7.2.3. (“Produzir e disseminar materiais de recomendações e boas prá-
ticas de manejo de espécies nativas da sociobiodiversidade em lingua-
gem adequada para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais 
e agricultores/as familiares”). Conforme apontado na análise, havia uma 
perspectiva de que as políticas de promoção de compras públicas, pre-
vistas no eixo de Instrumentos Normativos e Econômicos, Resultado 
9.4, poderiam ter desempenhado um papel mais relevante do que se 
efetivou na implementação do projeto. 

As ações de estruturação da cadeia da restauração empreendidas no 
contexto da Rede de Sementes se relacionam com a implementação do 
Código Florestal, com o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Na-
tiva (Lei nº 12.651/2012, art. 66, § 3º) e com os compromisso de restaura-
ção assumidos pelo Brasil no âmbito de sua Contribuição Nacionalmente 
Determinada ao Acordo de Paris, no contexto da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Nas entrevistas, foi enfatizado a fragilização das ações governamentais 
complementares de prevenção e controle do desmatamento ao longo 
dos últimos anos (envolvendo desde a fragilização da fiscalização, a re-
dução de equipes de campo dos órgãos ambientais e direcionados à pro-
teção de povos indígenas e a redução de ações de fomento às atividades 
extrativistas e agroflorestais). Esse cenário se reflete em um quadro de 
crescentes ameaças, não somente de desmatamento e degradação, mas 
também de atuação das organizações e lideranças. 

Estruturas de governança 
florestais nacionais transpa-
rentes e eficazes, tendo em 
vista a soberania nacional e 
a legislação nacional

Não Não se verificou contribuições específicas do projeto a este aspecto.

Respeito pelo conheci-
mento e direitos dos povos 
indígenas e membros de 
comunidades locais, levan-
do-se em consideração as 
obrigações internacionais 
relevantes, circunstâncias e 
leis nacionais e observando 
que a Assembleia Geral da 
ONU adotou a Declaração 
das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas

Ampla O projeto atuou diretamente no fortalecimento das estruturas de ges-
tão de governança de comunidades tradicionais e indígenas.

Salvaguardas de Cancun  para o projeto  
Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

(continua)
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Salvaguarda Atende Observações

Participação plena e efetiva 
das partes interessadas, em 
particular povos indígenas 
e comunidades locais, nas 
ações referidas nos pará-
grafos 70 e 72 da Decisão 
1/CP 16

Sim

Não foram identificadas evidências de atendimento formal às decisões, 
mas os arranjos de execução foram compostos por associações de po-
vos indígenas e comunidades locais com as quais o ISA já mantinha re-
lacionamento anterior, incluindo a execução de projetos. Houve ações 
específicas de arranjos de governança orientados a fortalecer as capa-
cidades de gestão e tomada de decisão dessas comunidades ao longo 
de todo o projeto.

Houve vários investimentos em ações de comunicação e na disponibi-
lização de materiais didáticos e de divulgação.

O sistema de monitoramento do projeto apresentou inconsistências 
na formulação e na verificação dos indicadores, que, como nos demais 
projetos avaliados, limitam as conclusões sobre as contribuições para 
geração de renda a partir dos resultados do projeto.

Ações consistentes com a 
conservação das florestas 
naturais e diversidade 
biológica, garantindo que as 
ações referidas no parágrafo 
70 Decisão 1/CP 1611 não 
sejam utilizadas para a con-
versão de florestas naturais, 
mas sim para incentivar a 
proteção e conservação das 
florestas naturais e seus ser-
viços ecossistêmicos e para 
melhorar outros benefícios 
sociais e ambientais

Ampla

Tanto o aproveitamento de produtos florestais não madeireiros quanto 
a atuação da Rede de Sementes estiveram direcionados à proteção e 
conservação das florestas e à manutenção dos serviços ecossistêmicos. 
A implantação do projeto não envolveu conversão de florestas.

Ações para tratar os riscos 
de reversões em resultados 
de REDD+

NA Não aplicável

Ações para reduzir o des-
locamento de emissões de 
carbono para outras áreas

NA Não aplicável

(continuação)
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6.7. Análise dos Critérios Transversais

Critérios Transversais do projeto  
Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

Critério Atende Observação

Redução de pobreza

• Em que medida o projeto contribuiu 
de forma efetiva para alternativas 
econômicas que valorizam a floresta 
em pé e o uso sustentável de recursos 
naturais?

• Em que medida o projeto influenciou 
positivamente na redução de pobreza, 
na inclusão social e na melhoria nas 
condições de vida dos beneficiários 
(principalmente: comunidades tradicio-
nais, assentados e agricultores familia-
res) que vivem na sua área de atuação?

• O projeto conseguiu promover e 
incrementar a produção em cadeias de 
valor de produtos florestais madeirei-
ros e não-madeireiros, originados em 
manejo sustentável?

• Em caso de projeto que contenha 
a componente de desenvolvimento 
científico e tecnológico, este contribuiu 
para a construção de um modelo de 
desenvolvimento adequado à região?

Sim

Foram verificados incrementos no volume e na receita dos 
produtos in natura e beneficiados apoiados pelo projeto. 
Como nos demais projetos, os dados gerados permitem 
apenas inferir que esses aumentos tenham contribuído à 
geração de renda e, por extensão, à redução da pobreza do/
as beneficiários/as envolvidos/as.

No entanto, em várias entrevistas, foi destacada a contri-
buição do projeto à mudança do histórico de preços irrisó-
rios praticados por atravessadores na região da Terra do 
Meio e a relevância da negociação direta com as empresas 
compradoras para a remuneração mais justa dos produtos 
florestais.

Equidade de gênero

• O projeto conseguiu integrar questões 
de gênero nas suas estratégias e inter-
venções ou tratou do assunto de forma 
isolada? Como?

• Havia separação por gênero na coleta 
de dados para o planejamento e o moni-
toramento do projeto?

• Como o projeto contribuiu para a equi-
dade de gênero?

Sim

Como nos demais projetos avaliados, não foram previs-
tas estratégias específicas de promoção de equidade 
de gênero no projeto. Na implementação, no entanto, 
percebeu-se a relevância de tais abordagens e ajustes 
foram feitos, repercutindo em ações assertivas de for-
talecimento da participação das mulheres.

Em ambas as vertentes regionais, o fortalecimento do 
envolvimento das mulheres nas atividades de produ-
ção, beneficiamento e comercialização foi destacada 
nas entrevistas, incluindo a gestão das organizações 
(especialmente das Cantinas e da Rede de Sementes) e 
a participação nas estruturas de governança. O prota-
gonismo feminino das mulheres coletoras de semen-
tes foi um destaque do projeto. Embora a atividade de 
coleta seja familiar, a tomada de decisão e liderança 
tem sido das mulheres, que tiveram seu papel reco-
nhecido na organização comunitária. 
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7. Conclusões e Lições Aprendidas

O projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu foi o mais complexo e abran-
gente entre os projetos avaliados. A atuação em dois territórios extensos, com múltiplos 
produtos e cadeias associados a modos de uso de recursos distintos (extrativismo, res-
tauração e, em menor grau, implantação de sistemas agroflorestais) representou um 
desafio para a avaliação. O grau de detalhamento e aprofundamento dos trabalhos foi 
ajustado às restrições geradas pela incidência da pandemia, que impediu a realização 
de missões de campo.

Um destaque cabe à atuação efetiva do projeto na estruturação de cadeias de 
valor. A Associação Rede Sementes do Xingu foi consolidada como importante agente 
na cadeia de restauração florestal com espécies nativas no país. Assim como na ver-
tente implementada na Terra do Meio, através da Rede de Cantinas. Com a iniciativa 
selo Origens Brasil, foi o único entre os projetos avaliados que efetivamente envolveu 
o engajamento de empresas compradoras dos produtos do extrativismo e explorou as 
oportunidades de inserção das comunidades extrativistas no mercado privado. 

Os avanços alcançados nessa frente contrastam com as dificuldades de ampliar 
o acesso das comunidades aos mercados institucionais, cujas oportunidades pareciam 

CRÉDITO
: Instituto Socioam

biental (ISA)
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mais promissoras ao início do projeto. As políticas existentes poderiam ter desempe-
nhado um papel mais relevante nesse sentido, no entanto, o período de implementação 
do projeto coincidiu com uma temporada de redução e fragilização dessas políticas e 
programas. A retomada de seu funcionamento tem um potencial de apoio relevante 
às iniciativas do projeto. O PAA e a PNAE são programas que conseguem absorver a 
diversidade na produção, elemento central na proposta do projeto, pelas compras, esti-
mulando a segurança alimentar à base de produtos regionais com a geração de renda.

As dificuldades citadas também se associam à fragilização de outras políticas pú-
blicas que precisam atuar de forma complementar aos projetos em uma perspectiva sis-
têmica de prevenção e combate ao desmatamento, tais como a fiscalização ambiental, a 
gestão efetiva das unidades de conservação e terras indígenas, a coibição de invasões, 
entre outras. 

Uma contribuição fundamental do projeto Sociobiodiversidade Produtiva no Xin-
gu é a experimentação e reflexão sobre as conexões entre a gestão social dos territó-
rios e a geração de impactos de renda e conservação. Há uma percepção de limitações 
quanto às possibilidades de inserir esses custos, que são significativos em territórios 
extensos e remotos, nos custos de operação das cadeias comerciais. Abordagens como 
as de repartição de benefícios podem oferecer oportunidades nesse campo, mas, se os 
custos são elevados, há um risco de pressão que leva as empresas a substituírem os 
produtos florestais por sintéticos. Valeria, portanto, avaliar até que ponto a produção de 
sintéticos deveria subsidiar os custos de extração dos produtos naturais. 

A integração entre a atuação dos projetos e as políticas públicas segue constituin-
do uma prioridade para assegurar impactos robustos e duradouros de conservação e 
gestão territorial. A despeito das experiências bem-sucedidas de relacionamento e en-
gajamento de empresas, ainda foram prioritariamente geradas em mercados de nicho e 
em parceria com empresas visionárias em seus campos.
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Introdução

No âmbito do projeto de cooperação entre a Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES)/Fundo Amazônia, umas das ações apoiadas pela GIZ é a avaliação de 
efetividade ex-post dos projetos já concluídos que foram apoiados pelo Fundo Amazônia.

Para compreender os resultados e impactos alcançados e identificar possíveis ca-
minhos para maior eficácia, eficiência e sustentabilidade dos projetos inseridos na te-
mática de apoio a povos indígenas e na temática de atividades produtivas sustentáveis, 
a GIZ está coordenando a realização de avaliações temáticas.

De forma complementar, é relevante contar com análises baseadas em geoproces-
samento e sensoriamento remoto na Amazônia Legal para avaliar – a partir de imagens 
de sensores orbitais de alta resolução – a evolução do desmatamento, a degradação e a 
recuperação florestal nas áreas de atuação dos projetos avaliados e relacioná-las com as 
áreas onde houve implementação de atividades como parte do projeto.

Este trabalho irá, de maneira complementar, fomentar, com seus resultados, a 
avaliação de projetos indígenas e de atividades produtivas sustentáveis. Apresenta de 
forma comprobatória os resultados sobre a evolução do desmatamento nas áreas de 
atuação dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia.

1. Objetivo

O objetivo central é a análise da evolução do desmatamento em áreas de projetos 
de cadeias produtivas sustentáveis no Fundo Amazônia (Quadro 1).

Projeto Website do projeto

Sentinelas da Floresta
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sentinelas-da-
Floresta/

Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sociobiodiversidade-
Produtiva-no-Xingu/

Quintais Amazônicos
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Quintais-
Amazonicos/

Pesca Sustentável http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Pesca-Sustentavel/

APL Babaçu http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/APL-Babacu/

Quadro 1: Projetos de Atividades Produtivas 
Sustentáveis (APS) do Fundo Amazônia analisados
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2. Metodologia

A metodologia foi aplicada com a finalidade de se ter uma leitura do desmatamen-
to nos períodos anterior, durante e posterior aos projetos. As principais etapas metodo-
lógicas foram: definição da área de atuação, dados de desmatamento e linha de base.

2.1. Definição da área de atuação

Para cada projeto, foi levantado as áreas de atuação em campo. Com exceção do 
projeto Sentinelas da Floresta, que atuou em três terras indígenas (TIs) bem definidas, 
os demais projetos tiveram atuação distribuída em ampla região, correspondente aos 
seus municípios alvo, e não limitados por um território previamente definido. Assim, 
foi adotada uma metodologia de análise por proximidade, traçando áreas de influência 
a partir do local de intervenção do projeto com raios de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 km. Para 
cada área, foi calculado o desmatamento. No Quadro 2, temos as áreas analisadas.

Projeto TI UF Município

Sentinelas  
da Floresta

PA Vale do Amanhecer MT Juruena

TI Apiaka/Kayabi MT Aripuanã

TI Aripuanã MT Aripuanã, Juara

Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu

Área de Influência - Raio de 5 a 30 km MT
33 municípios  
da Bacia do Rio Xingu

Quintais  
Amazônicos

Área de Influência - Raio de 5 a 30 km RO
Cujubim, Itapuã do Oeste, 
Machadinho D'Oeste

Pesca Sustentável Área de Influência - Raio de 5 a 30 km
AC e 
AM

Envira e Feijó

APL Babaçu Área de Influência - Raio de 5 a 30 km MA Bom Lugar e Lago do Junco

Quadro 2: Áreas de atuação dos projetos analisados

No mapa da Figura 1 a seguir, é possível observar a localização aproximada de 
cada um dos projetos aqui analisados.
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Figura 1: Áreas de atuação dos projetos  
analisados e o desmatamento acumulado  
entre 2008 a 2020 (em vermelho)
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2.2. Dados de desmatamento

Para cálculo da taxa anual de desmatamento na área de atuação dos projetos, foram 
utilizados os dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal 
por Satélite98 (PRODES)99. O PRODES tem sido usado como indicador para a proposição 
de políticas públicas e para a avaliação da efetividade de suas implementações. Os dados 
espaciais do PRODES são utilizados em: (a) certificação de cadeias produtivas do agrone-
gócio, como a Moratória da Soja e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Pecuária 
da Carne; (b) acordos intergovernamentais, como a Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (COP 21) e os Relatórios de Inventário Nacional de Emissões de Ga-
ses de Efeito Estufa; e (c) doações monetárias pelo Fundo Amazônia, que usam o PRODES 
como dado de referência à atividade de desmatamento na Amazônia Legal.

2.3. Linha de Base

Para calcular a linha de base de desmatamento da região de atuação dos projetos, 
foi levantado o desmatamento no período de cinco anos anterior ao início das ativida-
des. Ela corresponde à média do desmatamento no período apurado. Como todos os 
projetos tiveram início em 2014, foram selecionados, para compor a linha de base, os 
anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

3. Resultados

O bioma Amazônia é o maior do país (correspondendo a, aproximadamente, 49% 
do território brasileiro) e abriga também a maior floresta tropical e a maior bacia hi-
drográfica do mundo. Apesar de possuir áreas protegidas, os índices de desmatamento 
têm aumentado drasticamente nos últimos anos.  

Geralmente, o desmatamento na Amazônia possui um padrão conhecido e que 

98 O Projeto PRODES realiza o monitoramento do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal e pro-
duz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na região, que são usadas pelo governo brasileiro para o 
estabelecimento de políticas públicas. O PRODES utiliza imagens de satélites da classe LANDSAT (20 a 30 me-
tros de resolução espacial e taxa de revisita de 16 dias) numa combinação que busca minimizar o problema 
da cobertura de nuvens e garantir critérios de interoperabilidade. As imagens do satélite americano LAND-
SAT-5/TM foram, historicamente, as mais utilizadas pelo projeto, mas as imagens do sensor CCD a bordo 
do CBERS-2/2B, satélites do programa sino-brasileiro de sensoriamento remoto, foram bastante usadas. O 
PRODES também fez uso de imagens LISS-3 do satélite indiano IRS-1 e também das imagens do satélite inglês 
UK-DMC2. Atualmente, faz uso massivo das imagens do LANDSAT 8/OLI, CBERS 4 e IRS-2. Independente do 
instrumento utilizado, a área mínima mapeada pelo PRODES é de 6,25 hectares.

99 Dados disponíveis em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/
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segue algumas etapas bem definidas. A primeira etapa do desmatamento é a extração 
ilegal de madeira, com aberturas de clareiras e picadas para retiradas de madeiras 
nobres com interesse comercial.  Após a retirada da madeira nobre, é realizado a 
queima dos arbustos e árvores menores, para limpar o terreno e facilitar o acesso. 
Após a queimada, o terreno é convertido em pastagem. Segundo a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), no Brasil, mais de 80% do 
desmatamento está ligado a transformação de floresta em pastagens irregulares. Um 
outro vetor de desmatamento, não ligado ao ciclo da conversão da floresta em área 
produtiva, é a mineração. A abertura de garimpos de pedras e metais economicamen-
te vantajosos tem sido causa de desmatamento de áreas desde o período da coloniza-
ção do nosso território. Atualmente, o garimpo ilegal exerce pressão sobre as áreas 
preservadas de floresta na Amazônia.

Entende-se que as atividades produtivas são essenciais para o desenvolvimento 
econômico de um país, no entanto, devem ser orientadas por uma legislação ambiental 
consistente e ter objetivos sociais claros para que, assim, gere resultados equilibrados 
com a visão de sustentabilidade, que é um tema cada vez mais presente nas discussões 
e acordos internacionais. Além disso, as atividades de fiscalização devem ser reforçadas 
para inibir delitos e assegurar a conservação dos recursos naturais. 

No fim de 2020, o apoio às atividades produtivas sustentáveis representava 26% 
do valor da carteira de projetos do Fundo Amazônia, ou seja, R$ 476 milhões100. O con-
junto de projetos apoiados nesse eixo abrange, por exemplo, atividades extrativistas, de 
beneficiamento (industrialização) de produtos extrativistas e da agricultura familiar, de 
segurança alimentar (produção de alimentos para consumo próprio), de artesanato e de 
turismo de base comunitária. Entre os produtos apoiados, podem ser citados: borracha, 
sementes, artesanato, farinha de mandioca, cacau, turismo, madeira, mel, resina, sabo-
netes, óleos, babaçu e açaí.

Para os cinco projetos analisados neste relatório, foi calculada a evolução do des-
matamento nos últimos anos com dados do PRODES. Para facilitar a compreensão, os 
dados foram agregados em três períodos: antes do projeto (linha de base), durante a 
execução dos projetos e pós-projeto. Os dados de desmatamento para cada projeto estão 
apresentados no Quadro 3. Os dados detalhados estão no ANEXO I.

100 Confira em:  
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/noticia/Relatorio-de-Atividades-do-Fundo-Amazonia-2020/

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/noticia/Relatorio-de-Atividades-do-Fundo-Amazonia-2020/
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Projeto
Área de  

Influência
Área (km²)

Linha de Base 
(2009-2013)

Durante  
os Projetos 

(2014 - 2018)

Pós-projeto 
(2019-2020)

Sentinelas  
da Floresta

TI Apiaka/ 
Kayabi

1.095,73 4,73 0,37 0,95

PA Vale do 
Amanhecer

147,18 4,86 0,87 0,47

TI Aripuanã 7.510,51 2,12 0,84 1,32

Quintais  
Amazônicos

5 km 4.313,29 147,67 197,95 61,85

10 km 8.249,03 270,78 391,77 132,96

15 km 11.816,18 388,21 578,28 198,42

20 km 15.140,00 509,69 771,69 270,56

25 km 18.399,36 582,97 943,72 350,79

30 km 21.614,30 634,54 1.071,92 418,34

Sociobiodiversidade 
do Xingu

5 km 7.026,77 37,41 80,28 22,34

10 km 21.316,28 133,41 225,31 62,82

15 km 38.254,09 210,16 345,01 129,63

20 km 55.841,22 288,52 437,01 183,97

25 km 73.843,53 374,48 544,58 261,47

30 km 91.986,23 451,32 648,54 336,06

Pesca  
Sustentável

5 km 2.516,05 32,49 40,14 33,34

10 km 5.095,87 47,78 68,57 57,69

15 km 7.752,98 58,81 83,84 67,66

20 km 10.534,09 73,29 105,81 88,77

25 km 13.451,57 102,83 130,44 109,56

30 km 16.511,18 115,37 145,30 126,23

Quadro 3: Dados de desmatamento (em km2)  
para os 5 projetos analisados

(continua)
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Projeto
Área de  

Influência
Área (km²)

Linha de Base 
(2009-2013)

Durante  
os Projetos 

(2014 - 2018)

Pós-projeto 
(2019-2020)

APL Babaçu

5 km 475,72 0,00 0,00 0,00

10 km 1.096,81 0,00 0,00 0,00

15 km 1.816,16 0,00 0,00 0,00

20 km 2.681,93 0,00 0,00 0,00

25 km 3.698,39 0,02 0,00 0,00

30 km 4.866,80 0,12 0,09 0,00

(continuação)

O corte por áreas de influência permite observar o alcance do desmatamento. Dessa 
maneira, nota-se que é crescente o desmate quanto maior a distância da primeira faixa 
com 5 km, definida como área próxima das ações dos projetos com os pequenos pro-
dutores rurais que participaram dos projetos. Exceto no projeto APL Babaçu, é possível 
observar incremento do desmate durante a execução dos projetos analisados, mas, após a 
conclusão, há uma variação negativa.

Com base na extensão das áreas do Quadro 3, foi calculado a porcentagem do desma-
tamento para cada projeto e em cada período. Os dados estão apresentados nos Quadros 4.

Projeto Área de Análise km
Linha de Base 
(2009-2013)

Durante  
os Projetos 

(2014 - 2018)

Pós-projeto 
(2019-2020)

Sentinelas  
da Floresta

TI Aripuanã, TI Apiaka / Kaya-
bi e PA Vale do Amanhecer 2,34% 0,42% 1,37%

Quintais  
Amazônicos

5 3,42% 4,59% 1,43%

10 3,28% 4,75% 1,61%

15 3,29% 4,89% 1,68%

20 3,37% 5,10% 1,79%

25 3,17% 5,13% 1,91%

30 2,94% 4,96% 1,94%

Quadro 4: Análise do Desmatamento para 
o projeto APL Babaçu

(continua)
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Projeto
Área de  

Influência
Linha de Base 
(2009-2013)

Durante  
os Projetos 

(2014 - 2018)

Pós-projeto 
(2019-2020)

Sociobiodiversidade 
Produtiva no Xingu

5 0,53% 1,14% 0,32%

10 0,63% 1,06% 0,29%

15 0,55% 0,90% 0,34%

20 0,52% 0,78% 0,33%

25 0,51% 0,74% 0,35%

30 0,49% 0,71% 0,37%

Pesca  
Sustentável

5 1,29% 1,60% 1,33%

10 0,94% 1,35% 1,13%

15 0,76% 1,08% 0,87%

20 0,70% 1,00% 0,84%

25 0,76% 0,97% 0,81%

30 0,70% 0,88% 0,76%

APL Babaçu

5 0,000% 0,000% 0,000%

10 0,000% 0,000% 0,000%

15 0,000% 0,000% 0,000%

20 0,000% 0,000% 0,000%

25 0,000% 0,000% 0,000%

30 0,002% 0,002% 0,000%

(continuação)

4. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto dos projetos no combate ao des-
matamento na Amazônia. Para isso, foi utilizado dados do PRODES e também as áreas 
de atuação de cada projeto. Com exceção do projeto Sentinelas da Floresta, no qual as 
ações ocorreram em duas terras indígenas e um projeto de assentamento, os demais pro-
jetos foram observados de forma aproximada, ou seja, não houve uma área de atuação 
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geográfica totalmente acurada. Foi realizado um cálculo da área de influência baseado 
em proximidade. Assim, estabeleceram raios de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 km de distância das 
localidades de atuação dos projetos. 

Como resultado, observou-se que o projeto APL Babaçu praticamente não teve 
áreas desmatadas registradas em todo o período. Não é possível identificar o real mo-
tivo, mas podemos inferir que a área possuía um histórico antigo de ocupação e sem 
muitas áreas de vegetação nativa (Figura 2). Nas áreas de influência dos demais proje-
tos, foi percebido um crescente desmatamento, quanto maior a distância da primeira 
faixa, de 5km, que representa a área mais próxima de influência dos projetos. O des-
matamento foi constante, inclusive durante o período dos projetos. Provavelmente. isso 
se deve a localização das áreas no arco do desmatamento e por estarem fora de áreas 
protegidas, muitas delas em fazendas ou áreas particulares.

Figura 2: Imagem de 2007 da área  
de implementação do projeto APL Babaçu

É importante considerar que o foco principal dos projetos não era o combate ao 
desmatamento, sendo, de forma geral, uma abordagem indireta dos projetos. O objetivo 
central era o fortalecimento da cadeia produtiva e a recuperação florestal com uso da 
produção sustentável. A recuperação se dá em áreas já previamente desmatadas e, nes-
ta análise, não foram consideradas as áreas recuperadas pelos projetos.

Em resumo, não houve um padrão entre os cinco projetos analisados e os resulta-
dos devem ser ponderados com a realidade territorial de cada projeto, bem como o tipo 
de ações realizadas: o projeto Pesca Sustentável, por exemplo, foi realizado em áreas 
próximas a rios e lagos amazônicos; o projeto Quintais Amazônicos trabalhou com pro-
priedades rurais; já o projeto Sociobiodiversidade do Xingu atuou em aldeias indígenas. 
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ANEXO I: DADOS COMPLETOS DE LEVANTAMENTO DE DESMATAMENTO

Projeto Área de  
Análise

Área  
(km²)

Desmatamento (km²)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sentinelas  
da Floresta

TI Apiaka/ 
Kayabi 1.095,73 0,81 0,42 0,10 4,01 0,09 0,11 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95

PA Vale do 
Amanhecer 147,18 3,87 1,84 0,58 0,56 0,96 0,91 0,08 0,26 0,22 0,00 0,31 0,18 0,29

TI Aripuanã 7.510,51 0,37 0,80 0,55 0,07 0,17 0,52 0,14 0,16 0,16 0,06 0,31 0,28 1,04

Quintais  
Amazônicos

5 km 4.313,29 37,97 17,31 18,21 37,34 26,80 48,01 36,91 44,36 47,65 39,54 29,48 34,82 27,03

10 km 8.249,03 73,53 33,25 30,23 60,00 56,54 90,75 67,60 84,66 91,92 77,22 70,38 74,26 58,70

15 km 11.816,18 101,56 50,59 41,96 89,41 85,96 120,29 92,78 122,55 133,44 122,81 106,71 116,61 81,80

20 km 15.140,00 133,16 66,53 54,77 109,24 125,95 153,19 121,77 159,74 179,07 171,67 139,44 164,22 106,34

25 km 18.399,36 149,25 77,48 61,99 125,48 145,41 172,62 138,63 189,04 229,01 216,36 170,68 208,01 142,78

30 km 21.614,30 165,38 83,83 66,27 134,65 159,74 190,05 147,32 212,54 258,93 251,43 201,69 243,06 175,28

Sociobiodi-
versidade 
Produtiva 
no Xingu

5 km 7.026,77 23,12 5,04 7,74 6,08 12,41 6,14 13,40 10,69 13,78 12,60 29,81 11,59 10,75

10 km 21.316,28 90,55 20,92 26,47 26,51 36,92 22,60 29,46 25,00 37,56 40,74 92,55 37,98 24,85

15 km 38.254,09 167,26 33,33 42,17 42,35 55,95 36,37 44,30 47,22 55,50 68,40 129,59 80,72 48,91

20 km 55.841,22 276,67 55,71 50,60 59,76 70,52 51,94 69,82 69,35 67,46 84,86 145,52 112,58 71,39

25 km 73.843,53 359,75 81,46 57,96 80,02 86,78 68,26 90,80 87,71 93,22 104,79 168,06 151,21 110,27

30 km 91.986,23 442,41 98,72 67,64 93,95 109,82 81,19 106,45 123,84 108,13 118,41 191,72 181,81 154,25

(continua)
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Projeto Área de  
Análise

Área  
(km²)

Desmatamento (km²)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pesca  
Sustentável

5 km 2.516,05 7,99 5,08 8,12 5,78 7,96 5,55 12,21 1,61 7,45 6,01 12,86 18,00 15,34

10 km 5.095,87 12,17 6,97 10,91 9,86 11,73 8,31 19,23 2,02 12,66 10,12 24,54 28,75 28,94

15 km 7.752,98 15,87 8,91 13,11 12,14 15,32 9,33 21,60 2,68 16,66 12,82 30,08 34,17 33,48

20 km 10.534,09 19,84 12,10 16,79 14,23 18,35 11,82 24,92 4,28 20,99 15,93 39,70 44,53 44,24

25 km 13.451,57 25,03 17,25 22,93 20,28 24,46 17,92 32,27 6,38 24,76 19,23 47,80 55,09 54,47

30 km 16.511,18 29,24 20,55 25,22 23,69 26,70 19,21 36,54 7,58 27,10 21,76 52,31 63,65 62,58

APL Babaçu

5 km 475,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 km 1.096,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 km 1.816,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 km 2.681,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 km 3.698,39 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 km 4.866,80 0,07 0,01 0,03 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

(continuação)
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ANEXO II: ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS PROJETOS

Figura 3: Áreas de atuação do projeto Sentinelas 
da Floresta e o desmatamento acumulado entre 
2008 e 2020 (em vermelho)
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Figura 4: Áreas de atuação do projeto Sociobiodi-
versidade Produtiva no Xingu e o desmatamento 
acumulado entre 2008 e 2020 (em vermelho)
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Figura 5: Áreas de atuação do projeto Quintais 
Amazônicos e o desmatamento acumulado  
entre 2008 e 2020 (em vermelho)
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Figura 6: Áreas de atuação do projeto  
APL Babaçu e o desmatamento acumulado  
entre 2008 e 2020 (em vermelho)
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Figura 7: Áreas de atuação do projeto  
Pesca Sustentável e o desmatamento 
acumulado entre 2008 e 2020 (em vermelho)
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ANEXO III
Análise da 
Evolução do 
Uso da Terra, 
Degradação e 
Recuperação da 
Vegetação do 
Projeto Quintais 
Amazônicos101 

101 Análise elaborada pelo Centro de Inteligência em Gestão e Tecnologia Ambiental (CIGTA).
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1. Objetivo

O objetivo desse trabalho é realizar a análise comparativa sobre a evolução do 
uso da terra e recuperação da vegetação em áreas do projeto Quintais Amazônicos da 
Rioterra. Esta análise ocorrerá no contexto da avaliação de projetos de Atividades Pro-
dutivas Sustentáveis (APS) do Fundo Amazônia/BNDES.

2. Metodologia

Foi utilizado um polígono que abrange todas as áreas de atuação do projeto Quin-
tais Amazônicos (Figura 1). A área de atuação abrange municípios do norte do estado 
de Rondônia.

Figura 1: Área de localização da análise



ANEXO III:  
Análise da evolução do uso da terra, degradação  
e recuperação da vegetação do projeto Quintais Amazônicos

293
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

Para esta análise foram utilizadas imagens Planet102 para os anos de 2015, 2019 e 
2021, obtidas nos meses de dezembro de 2015 e 2019 e outubro de 2021, em composição 
falsa cor, utilizando a banda do infravermelho para as referidas análises. Esse espaço 
de seis anos consiste no período da implementação das ações do projeto Quintais Ama-
zônicos em 2015 a sua finalização em 2018 e ainda um período de três anos pós-projeto. 

Foi realizada uma comparação da evolução da vegetação para os anos de 2015, 
2019 e 2021. Para isso, foi feita análise e classificação dos polígonos referentes as áreas 
de atuação do projeto, dividindo a classificação do uso da terra em três principais clas-
ses: solo exposto e outros usos, regeneração moderada e vegetação densa. 

Na verificação e vetorização da classificação do uso do solo foram utilizados sof-
twares de sensoriamento remoto e Sistemas de Informação Geográfica (SIG), imagens de 
satélites de alta resolução e séries temporais do Google Earth Pro, para auxílio no maior 
detalhamento das classes. Com as classificações finalizadas, foram calculadas as áreas 
por polígono e área total em hectares para cada classe e realizada as análises necessárias.

3. Resultados

3.1. Solo exposto e outros usos

A classe “solo exposto e outros usos” abrange, além de áreas de solo exposto, áre-
as de usos diversos, como: plantios, pastagens, vegetação rasteira ou escassa etc. Nesse 
contexto, foram achados, respectivamente, para 2015, 2019 e 2021, os seguintes valores: 
304,57 , 375,50 e 283,70 hectares. O solo exposto é caracterizado por ser refletido em todas 
as bandas da composição falsa cor, evidenciando, portanto, um aspecto esbranquiçado. Já 
os outros usos, devido a presença de vegetação, refletem mais na faixa do infravermelho 
(que, na composição falsa-cor é atribuída, a cor vermelha), de forma bem semelhante às 
áreas com vegetações em estágios primários de regeneração. Para auxiliar na diferencia-
ção entre essas classes, foi utilizado imagens de alta resolução do Google. (Figura 2)

102 As imagens Planet são obtidas pela constelação de satélites Dove que possuem o mesmo tipo de sen-
sor, são adquiridas por mais de 130 satélites, com quatro bandas espectrais e resolução radiométrica de 12 
bits, são ortorretificadas e possuem três metros de resolução espacial, o que permite obter imagens atuais 
de grandes áreas com alto padrão de qualidade e precisão planimétrica. São adquiridas nas bandas do visível: 
azul, verde e vermelho e, também, no infravermelho próximo (NIR), favorecendo o monitoramento ambien-
tal e o mapeamento de uso e cobertura do solo.
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3.2. Regeneração moderada

Na  classe “regeneração moderada”, foram consideradas as áreas com vegetação 
em estado de regeneração, florestas secundárias ou formações florestais que já tenham 
sofrido algum tipo de interferência, mas ainda não se regeneraram por completo. Fo-
ram observados, respectivamente, para 2015, 2019 e 2021, os seguintes valores: 171,26, 
125,66 e 198,64 hectares. O tom avermelhado e a rugosidade não são tão evidentes como 
em uma vegetação primária ou em estado avançado de regeneração, devido aos dosséis 
menos vigorosos e a possível ocorrência de espaçamento entre as plantas. (Figura 3)

Figura 2: Classificação para 
solo exposto e outros usos

Figura 3: Classificação para 
Regeneração moderada
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3.3. Vegetação densa

A classe “vegetação densa” é caracterizada por ter uma coloração vermelha 
mais intensa na composição falsa-cor e um aspecto rugoso, atribuído à alta densidade 
vegetal e elevada reflectância no infravermelho para florestas. Assim, foram achados, 
respectivamente, para 2015, 2019 e 2021, os seguintes valores: 227,67, 201,52 e 223,16 
hectares. (Figura 4)

Figura 4: Classificação para Vegetação densa

Conforme o apresentado no Gráfico 1, pode-se observar queda no volume de 
áreas com solo exposto após o término do projeto. Já a regeneração moderada e a ve-
getação densa avançaram onde, juntas, totalizam 421,81 hectares nas áreas apoiadas 
pelo projeto Quintais Amazônicos. As propriedades com maiores ganhos em rege-
neração no período foram de Jucelino da Silva dos Santos, Fernando Jorge Cordeiro 
(SAF II) e Fernando Jorge Cordeiro (SAF I), com os respectivos ganhos: 4,44 , 3,12 e 
2,06 hectares. Já as propriedades com as maiores perdas de vegetação foram de Dol-
simeire Palavicine, Airton Leite da Silva e Kezia Ferreira da Costa, com as respectivas 
perdas: 3,92, 1,69 e 1,49 fectares.
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Gráfico 1: Comparação em hectares da 
vegetação entre os anos 2015, 2019 e 2021

Comparação da Vegetação (ha)

4. Conclusão

Foram realizadas análises para 526 polígonos na área de atuação do projeto, cor-
respondendo a uma área de 707,35 hectares. Esse valor é equivalente aos 700 hectares 
relatados como resultado obtido do projeto na página do Fundo Amazônia103. 

A partir da evolução do uso da terra ao longo dos anos observada no Gráfico 1, é 
possível concluir que, apesar da pequena variação entre os valores de vegetação densa, 
houve manutenção da vegetação no período de 2015 a 2021, com o aumento de 10,32% 
da regeneração e decréscimo de 12,97% das áreas de solo exposto. 

A área de atuação do projeto Quintais Amazônicos é de municípios com grandes 
índices de desmatamento, os quais, entre os anos de 2015 e 2020, tiveram um avanço 
médio de 5,17% de desmatamento, o que equivale a uma área total desmatada de 97.340 
hectares, de acordo com os dados do PRODES.

Nesse cenário, a manutenção da vegetação ao longo dos anos do projeto e, prin-
cipalmente, após o término do mesmo, é o principal benefício e resultado positivo da 
atuação do projeto Quintais Amazônicos.

103 Confira em: www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Quintais-Amazonicos

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Quintais-Amazonicos
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A avaliação de efetividade dos projetos de cadeias produtivas sustentáveis obedeceu 
às orientações e aos critérios especificados no documento Marco Conceitual de Avaliação 
de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia e no Adendo ao Marco Con-
ceitual referente a Avaliações Temáticas baseados na Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), nos Critérios Transversais para Redução da Pobre-
za e Equidade de Gênero e nas Salvaguardas de REDD+.

Cada critério adota um roteiro básico de perguntas orientadoras para avaliação 
de projetos individualmente e, ainda, perguntas complementares definidas no Adendo 
ao Marco Conceitual para avaliação dos impactos agregados, que são apresentadas sis-
tematizadas de forma integrada por critério na tabela abaixo. 

1. Critérios OCDE

Critérios Definição e Perguntas Orientadoras

Relevância Avalia a coerência dos objetivos do projeto de acordo com as demandas dos bene-
ficiários e as prioridades políticas dos grupos alvos, do receptor e dos doadores.

Efetividade de  
impactos agregados
(Adendo)

Os projetos contribuíram em conjunto e de forma agregada  
para os objetivos do Fundo Amazônia?

Efetividade por projeto
(Marco conceitual)

• Em que medida os objetivos do projeto ainda são válidos  
no momento da sua finalização?

• As atividades e os resultados imediatos do projeto são coerentes com o 
alcance dos objetivos definidos para o projeto?

• As atividades e os resultados imediatos do projeto são coerentes com os 
efeitos e os impactos esperados?

Eficácia Avalia em que medida os objetivos diretos do projeto foram alcançados ou 
espera-se que sejam alcançados e que fatores foram importantes.

Efetividade de  
impactos agregados
(Adendo)

Que efeitos diretos agregados foram cumpridos?

Efetividade por projeto
(Marco conceitual)

• Os objetivos diretos (específicos) do projeto foram  
ou serão cumpridos? 

• Quais são os principais fatores que influenciam o cumprimento ou não dos 
objetivos diretos (específicos)?

(continua)
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Critérios Definição e Perguntas Orientadoras

Eficiência Mensura os produtos e serviços (outputs) em relação aos recursos investidos 
no projeto. Avalia se o recurso financeiro foi investido da forma mais econômi-
ca e se os resultados foram alcançados de forma satisfatória. Para avaliar se o 
processo mais eficiente foi adotado, é necessária a comparação com aborda-
gens alternativas para conseguir os mesmos resultados.

Efetividade de  
impactos agregados
(Adendo)

O custo-benefício das atividades dos projetos mantém uma coerência entre eles?

Efetividade por projeto
(Marco conceitual)

• Qual é a relação custo-benefício das atividades realizadas?

• Os meios aplicados se encontram em uma relação razoável com os resulta-
dos obtidos?

• Os objetivos foram alcançados dentro do prazo?

• Existem formas alternativas de obter os mesmos resultados com menos 
custos/meios?

Impacto Avalia as mudanças positivas e negativas produzidas pelo projeto, direta ou 
indiretamente, intencional ou involuntária. Isso envolve os principais impactos 
e efeitos resultantes do projeto sobre os indicadores locais de desenvolvimen-
to social, econômico, ambiental e outros. A avaliação deve se preocupar com 
os resultados tanto intencionais como não intencionais e também deve incluir 
a análise do impacto positivo e negativo de fatores externos, por Exemplo 
Mudanças no ambiente social, cultural, econômico e ambiental. 

Efetividade de  
impactos agregados
(Adendo)

Quais foram os principais efeitos agregados dos projetos? Houve impactos 
agregados? Eles demonstraram ter escalabilidade no território? 

Efetividade por projeto
(Marco conceitual)

• Quais foram as principais mudanças geradas como resultado do projeto?

• Quais principais efeitos alcançados que contribuíram no alcance do objetivo?

• Que ações ou eventos externos ao projeto contribuíram para o alcance das 
mudanças observadas?

• O projeto fez alguma diferença para os(as) beneficiários(as)? 

• O projeto tem escala na região ou influencia outras iniciativas?

(continuação)

(continua)
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Critérios Definição e Perguntas Orientadoras

Sustentabilidade Avalia se os benefícios do projeto continuam a acontecer após o seu término, 
com ênfase nos aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Efetividade de  
impactos agregados
(Adendo)

• Os efeitos alcançados pelos projetos de forma agregada são duradouros? A 
sustentabilidade foi alcançada?

• Quais os efeitos da pandemia de covid-19 sobre a organização e resultados 
do projeto, especialmente a geração de renda pelas atividades produtivas 
sustentáveis?

Efetividade por projeto
(Marco conceitual)

• Em que medida os benefícios do projeto perduram após o término do 
financiamento do Fundo Amazônia?

• Quais foram os principais fatores que influenciaram o alcance ou não da 
sustentabilidade do projeto?

• Quais os riscos que devem ser monitorados para garantir a sustentabilida-
de alcançada?

2. Critérios Transversais

Critérios Perguntas Orientadoras

Redução da Pobreza

Efetividade de  
impactos agregados
(Adendo)

De que maneira os projetos de forma agregada influenciaram na redução da 
pobreza, na inclusão social e na melhoria nas condições de vida das pessoas 
beneficiadas que vivem nas suas áreas de atuação?

Efetividade por projeto
(Marco conceitual)

• Em que medida os projetos contribuíram de forma efetiva para alterna-
tivas econômicas que valorizam a floresta em pé e o uso sustentável de 
recursos naturais?

• Em que medida os projetos influenciaram positivamente na redução de po-
breza, na inclusão social e na melhoria nas condições de vida dos beneficiários 
que vivem na sua área de atuação?

• Os projetos conseguiram promover e incrementar a produção em cadeias 
de valor de produtos florestais madeireiros e não-madeireiros, originados em 
manejo sustentável?

Equidade de Gênero

Efetividade de  
impactos agregados
(Adendo)

Os projetos trouxeram, de forma agregada, alguns resultados e impactos nas 
questões de gênero? Como e quais resultados agregados podem ser observados? 

(continuação)

(continua)
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Critérios Definição e Perguntas Orientadoras

Efetividade por projeto
(Marco conceitual)

• Os projetos conseguiram integrar questões de gênero nas suas estratégias e 
intervenções ou tratou do assunto de forma isolada? Como?

• Havia separação por gênero na coleta de dados para o planejamento e o 
monitoramento dos projetos?

• Como os projetos contribuiram para a equidade de gênero?

3. Salvaguardas de Cancun

A seguir são listadas as sete Salvaguardas de Cancun e as correspondentes per-
guntas orientadoras.

1. Ações complementares 
ou consistentes com os 
objetivos dos programas 
florestais nacionais e outras 
convenções e acordos inter-
nacionais relevantes. 

• Os projetos mostraram estar alinhados com o PPCDAm e os planos esta-
duais de prevenção e controle do desmatamento?

• A quais outras políticas públicas federais ou acordos internacionais os 
projetos demonstraram alinhamento? Em quais aspectos?

• Os projetos contribuíram ou poderão vir a contribuir direta ou indireta-
mente para a redução das emissões por desmatamento ou degradação 
florestal? De que forma?

2. Estruturas de governança 
florestais nacionais transpa-
rentes e eficazes, tendo em 
vista a soberania nacional e 
a legislação nacional

• Em que medida os projetos promoveram a articulação entre diversos 
atores (setor público, privado, terceiro setor ou comunidades locais)? 
Foi feito uso de instâncias de governança compartilhada? Quais?

• Em que medida os projetos contribuíram para fortalecer os instru-
mentos públicos e processos de gestão florestal e territorial?

3. Respeito pelo conheci-
mento e direitos dos povos 
indígenas e membros de 
comunidades locais, levan-
do-se em consideração as 
obrigações internacionais 
relevantes, circunstâncias e 
leis nacionais e observando 
que a Assembleia Geral da 
ONU adotou a Declaração 
das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas,

• Em que medida os projetos influenciaram os direitos constitucionais asso-
ciados à posse e destinação formal da terra na sua área de atuação? 

• Em que medida os projetos influenciaram o uso sustentável dos recursos 
naturais na sua área de atuação?

• Se os projetos tiveram como beneficiários diretos povos indígenas, co-
munidades tradicionais ou agricultores familiares, seus sistemas sociocul-
turais e conhecimentos tradicionais foram considerados e respeitados ao 
longo dos projetos? 

• Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida destes gru-
pos? Que tipo de efeitos (na organização social, econômica ou do uso de 
espaços e recursos disponíveis)? De que forma interferem (positivamente, 
negativamente ou ambos)?

(continuação)

(continua)
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4. Participação plena e 
efetiva das partes interes-
sadas, em particular povos 
indígenas e comunidades 
locais, nas ações referidas 
nos parágrafos 70 e 72 da 
Decisão 1/CP 16.

• De que forma os projetos garantiram o consentimento prévio e a 
forma local/tradicional de escolha dos representantes dos seus benefi-
ciários (especialmente dos povos indígenas e das comunidades tradicio-
nais)?

• Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão os proje-
tos aplicaram durante o planejamento e a tomada de decisão?

• Em caso de projetos com fins econômicos, eventuais benefícios 
advindos dos projetos foram acessados de forma justa, transparente e 
equitativa pelos beneficiários, evitando uma concentração de recursos?

• Em que medida os projetos proporcionaram, ao público em geral e 
aos seus beneficiários, o livre acesso e fácil entendimento às informa-
ções relacionadas a ações dos projetos?

• Os projetos conseguiram montar um bom sistema de monitoramento 
de resultados e impactos? Os projetos monitoraram e divulgaram de 
forma sistemática os resultados realizados e os seus efeitos?

5. Ações consistentes com 
a conservação das flores-
tas naturais e diversidade 
biológica, garantindo que as 
ações referidas no parágrafo 
70 Decisão 1/CP 16104 não 
sejam utilizadas para a con-
versão de florestas naturais, 
mas sim para incentivar a 
proteção e conservação das 
florestas naturais e seus ser-
viços ecossistêmicos e para 
melhorar outros benefícios 
sociais e ambientais.

• Como os projetos contribuíram para a ampliação ou consolidação de 
áreas protegidas?

• Como contribuíram para a recuperação de áreas desmatadas ou degrada-
das?

• Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de áreas, as 
metodologias empregadas priorizaram espécies nativas? 

• Em que medida os projetos contribuíram para estabelecer modelos de 
recuperação com ênfase no uso econômico?

6. Ações para tratar os riscos 
de reversões em resultados 
de REDD+.

• Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de REDD+? 
Como os projetos os abordaram? 

7. Ações para reduzir o des-
locamento de emissões de 
carbono para outras áreas.

• Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações dos projetos 
para outras áreas? 

104 Decisão 1/CP 16: Redução de emissões do desmatamento; redução de emissões da degradação florestal; con-
servação de estoques de carbono florestal; manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono.

(continuação)
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Nome Organização Função

1. Adriano Ramos Rioterra Técnico

2. Agenor Nepomuceno Assema Técnico

3. Alexandre Queiroz Rioterra Coordenador de educação

4. Alexis Bastos Rioterra Coordenador geral

5. Amarildo Nogueira  Agricultor,  
projeto Quintais Amazônicos

6. Ana Paula Donato BNDES Técnica do Fundo Amazônia

7. André Ferro BNDES Técnica do Fundo Amazônia

8. Antônio Oviedo  Coordenador inicial do projeto Pesca 
Sustentável

9. Charles Guimarães Colônia de Pesca Z4 Presidente, projeto Pesca Sustentável

10. Claudia Araújo Associação  
Rede Sementes do Xingu Coordenadora

11. Claudia Nessi BNDES Técnica do Fundo Amazônia

12. Daniela de Paula  Assessora técnica do projeto 
Sociobiodiversidade no Xingu

13. Dannyel Sá ISA Assessor técnico

14. Dejesus Ramos Rioterra Chefe do viveiro à época  
do projeto Quintais Amazônicos

15. Edilson Crixi Cooperativa Apiaká Líder indígena Apiaká,  
projeto Sentinelas da Floresta

16. Edivilson Gomes Seaprof Servidor Público,  
projeto Pesca Sustentável

17. Eduardo Malta Campos Filho ISA Assessor técnico

18. Eliane Righ Associação Rede Sementes 
do Xingu

Coletora de sementes, projeto 
Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

19. Fabiana Gomes Rioterra Coordenadora de Geotecnologia

20. Fabíola Silva ISA Técnica

21. Fernanda Basso Alves Instituto de 
Desenvolvimento Social Coordenadora do projeto Pesca Sustentável

22. Francisco Germano Assema Coordenador geral

23. Jeferson Straatmann ISA Coordenador técnico de Cadeias de Valor
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Nome Organização Função

24. João de Deus  Agricultor, projeto APL Babaçu

25. José Ramos Leitão Avesol Agricultor, projeto APL Babaçu

26. Leonardo Lopes Tipoia Consultoria Coordenador do projeto Pesca Sustentável

27. Leopoldina Neves Aefalpars Técnica

28. Liebe Lima OPAN Assessora

29. Luis Ramos EFAAF Professor

30. Luiz Gusmão Assema Técnico

31. Luiz Neto Avesol Técnico

32. Luzirene Lustosa Coopavam Presidente

33. Marcelo Manhuari Instituto Munduruku Liderança do Povo Indígena Munduruku, 
projeto Sentinelas da Floresta

34. Maria das Dores Vieira AMTR Coordenadora

35. Maria Júlia Aefalpars Aluna

36. Marlene Rodrigues  Agricultora, projeto APL Babaçu

37. Milene Alves Associação Rede Sementes 
do Xingu Coletora de sementes

38. Moacyr Silva WWF Coordenador do projeto Pesca Sustentável

39. Naldo Lima Amoreri Assessor Técnico

40. Nicolau Morimã Funai Servidor público CTL

41. Oreme Ikpeng Associação Indígena Moygu 
Comunidade Ikpeng Rede de Sementes do Xingu

42. Patrícia Gomes Imaflora Secretária executiva

43. Paulo Cesar Nunes Aderjur Coordenador

44. Pedro Castro Amora Cantineiro

45. Pedro Nascimento Gadelha Grupo de  
Manejo de Pirarucu Pescador, projeto Pesca Sustentável

46. Raimunda Rodrigues Amora Gestora de miniusina

47. Raimundo Ermino Assema Coordenador geral à época  
do projeto APL Babaçu

48. Raimundo Martins  Agricultor, projeto Quintais Amazônicos
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Nome Organização Função

49. Raimundo Nonato Souza Grupo de Manejo  
de Pirarucu Pescador, projeto Pesca Sustentável

50. Roberto Acemep Presidente da associação

51. Roberto Raspini  Técnico Agrícola,  
projeto Sentinelas da Floresta

52. Rodrigo Junqueira ISA Secretário executivo

53. Roque Cosme Tomé  Agricultor, projeto APL Babaçu

54. Silvianete Matos Assema Secretária geral

55. Tadeus Acemep Monitor

56. Uéliton Pinheiro Rioterra Técnico

57. Vanderval Spadetti Acemep Professor

58. Vania Costa Aguiar ANSA Coordenadora

59. Vicente Acemep Monitor

60. Winti Suyá Associação Indígena Kisedje Liderança Kisedje
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Projeto Cooperação com o Fundo Amazônia/BNDES

PN 15.2132.7-002.00

Output + atividade 3 + 3.5

Técnico responsável Ester Gomila

Objetivo: Realizar avaliação de efetividade temática de cinco projetos encerrados 
Produção Sustentável apoiados Fundo Amazônia/BNDES.

Avaliação de efetividade de projetos de Ca-
deias Produtivas Sustentáveis

1. Contexto

No âmbito do projeto de cooperação entre a Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e o Fundo Amazônia/ BNDES, umas das ações 
apoiadas pela GIZ é a avaliação de efetividade ex-post de projetos já concluídos apoia-
dos pelo Fundo, com o intuito de visibilizar os resultados e lições aprendidas desses 
projetos, promover a aprendizagem institucional do próprio Fundo e responder a uma 
demanda por parte de doadores e atores da cooperação internacional por ações de mo-
nitoramento e avaliação por meio de uma avaliação externa e independente. 

Até o momento, já foram realizadas oito avaliações de efetividade, sendo seis ava-
liações individuais de projeto, uma avaliação temática de cinco projetos da componente 
4, Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos, do Quadro Lógico do Fundo Amazô-
nia/ BNDES, e uma avaliação de meio termo da efetividade do Fundo Amazônia, cujos 
resultados encontram-se acessíveis ao público no site do Fundo. 

Os projetos objetos do presente Termo de Referência (TdR) enquadram-se na Com-
ponente 1, “Produção Sustentável”, e serão avaliados conjuntamente de forma temática 
para ter maior eficiência no resultado, ampliar o entendimento acerca dos resultados 
alcançados em conjunto pelos projetos e gerar recomendações para o apoio ao tema de 
atividades produtivas sustentáveis para além do apoio a projetos individuais.

As cadeias produtivas sustentáveis têm ganhado cada vez mais relevância com o cres-
cimento em termos de volume e valor de seus produtos no mercado (especialmente para a 
bioeconomia) e em termos de importância para as comunidades tradicionais que os produ-
zem, mas ainda enfrentam barreiras numerosas à sua integração na economia formal. 

Entre essas barreiras, estão as grandes distâncias entre os produtores o os prin-
cipais mercados consumidores, os elevados custos de transporte, infraestrutura defi-
ciente de armazenamento, a falta de compreensão das regulações e leis que regem a 
produção e comercialização nessas cadeias, a dificuldade de acesso a capital inicial e 

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/
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de gestão administrativa eficiente, a falta de qualificação dos recursos humanos e falta 
de acesso a tecnologias e informação para o aprimoramento das técnicas de plantio, 
manejo, beneficiamento, armazenamento, controle de qualidade, entre outros. Soman-
do-se a essas dificuldades, está a pressão ambiental do desmatamento que acomete a 
região e tornam ainda mais importante o desenvolvimento de atividades que mantêm 
a floresta em pé. 

Os cinco projetos a serem avaliados são:

• Sentinelas da Floresta (Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer - 
COOPAVAM); 

• Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu (Instituto Socioambiental - ISA);

• Quintais Amazônicos (Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da 
Amazônia - Rioterra); 

• Pesca Sustentável (Fundo Mundial para a Natureza - WWF Brasil);

• APL Babaçu (Associação em Áreas de Assentamento no estado do Maranhão, 
Assema).

Os projetos atuam em municípios e áreas protegidas nos estados do Acre, Mara-
nhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia, inseridos no chamado arco do desmatamento da 
Amazônia, principalmente no entorno da rodovia Cuiabá-Porto Velho, BR-174 e BR-364, 
onde testemunha-se a expansão agropecuária em direção ao norte, a extração ilegal de 
madeira e a exploração de minérios. 

Nesse sentido, os projetos atuam em assentamentos da reforma agrária, em ter-
ras indígenas (TIs) e em áreas próximas a unidades de conservação (UCs), para forta-
lecer a função ambiental desempenhada pelas áreas protegidas e promover a conser-
vação, como forma de manutenção de serviços ambientais, prevenção da degeneração 
dos recursos hídricos e a proteção da (socio)biodiversidade da Amazônia, por meio da 
promoção de alternativas econômicas sustentáveis que geram renda para as populações 
ao mesmo tempo que mantém a floresta em pé e reduzem a pressão do desmatamento. 

As alternativas econômicas englobam produtos florestais não madeireiros oriun-
dos do extrativismo e de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Os projetos atuam principal-
mente com o fortalecimento das cadeias de valor da castanha, de babaçu, de sementes e 
mudas florestais, da borracha, do pequi e de frutas, também com o manejo de pirarucu 
e com o plantio de SAFs aliado à inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sentinelas-da-Floresta/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sentinelas-da-Floresta/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Sociobiodiversidade-Produtiva-no-Xingu/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Quintais-Amazonicos/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Quintais-Amazonicos/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Pesca-Sustentavel/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/APL-Babacu/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/APL-Babacu/
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2. Justificativa

A realização da avaliação objeto desse TdR demanda a contratação de consultores/
as especializados em políticas de produção sustentável e em cadeias da (socio)biodiver-
sidade e monitoramento e avaliação de programas e projetos socioambientais na re-
gião da Amazônia Legal. Além disso, essa contratação se justifica em função do amplo 
espectro de temas multidisciplinares e a abrangência e complexidades das análises a 
serem realizadas na avaliação desses projetos.

3. Objetivo da avaliação

O objetivo principal da avaliação dos projetos é medir os resultados alcançados, 
seus efeitos e a sustentabilidade das mudanças geradas pela sua implementação, além 
de avaliar a efetividade de cinco projetos encerrados da Componente 1 do Quadro Lógi-
co do Fundo Amazônia, “Produção Sustentável”, que tiveram apoio desse Fundo.

Todos os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia seguem um quadro lógico in-
dividualizado no qual são definidos resultados (produtos e serviços a serem entregues 
ou outputs), efeitos diretos da intervenção (objetivos específicos ou outcomes) e efeitos 
indiretos (objetivos gerais ou impacts) a serem alcançados. Trata-se da lógica de inter-
venção do projeto, também chamada de teoria de mudança, por representar um mo-
delo de pensamento que explica como se espera que o projeto ocasione uma mudança 
desejada. Os quadros lógicos dos projetos podem ser visualizados no tópico 3.2 ou no 
website do Fundo Amazônia.

Os objetivos específicos dessa avaliação são:

• Auxiliar o Fundo Amazônia na prestação de contas aos seus doadores sobre 
o tipo de projeto apoiado e seus efeitos, principalmente no que diz respeito 
aos seus impactos após a finalização do projeto; 

• Possibilitar a aprendizagem institucional do próprio Fundo, contribuindo para 
melhorar a qualidade dos projetos e a priorização dos investimentos, subsidian-
do a tomada de decisões, assim como, proporcionar a aprendizagem da institui-
ção executora do respectivo projeto;

• Constatar em que medida o projeto é relevante, eficiente, eficaz, sustentável 
e gera impactos (critérios OCDE);

• Verificar a observância, pelos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, das 
Salvaguardas de Cancun acordadas no âmbito da UNFCCC para ações de 
Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), 
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assim como, dos Critérios Transversais de Redução da Pobreza e Equidade 
de Gênero;

• Verificar o alinhamento dos projetos com o Plano de Ação para Prevenção e 
Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e os planos estadu-
ais de prevenção e controle do desmatamento e o alinhamento com a Estraté-
gia Nacional de REDD+ (ENREDD+);

• Gerar recomendações específicas de cadeias de produtos da bioeconomia 
que poderiam ser fortalecidos;

• Analisar as fortalezas e fragilidades da intervenção dos projetos;

• Avaliar a efetividade do apoio do Fundo Amazônia no tema da produção 
sustentável 

• Identificar desafios e lições aprendidas, que inclusive, podem servir para 
uma divulgação nacional e internacional.

4. Especificações do serviço

4.1 Descrição dos projetos

A) Nome do projeto: Sentinelas da Floresta

Organização responsável pela gestão do projeto: Cooperativa dos Agricultores do Vale 
do Amanhecer (Coopavam)

Período do projeto: 2° trimestre de 2014 ao 3º trimestre de 2018
Valor de apoio do Fundo Amazônia: R$ 5.175.522,50

O projeto apoiou a cadeia da castanha-do-brasil, desde a coleta até o seu beneficia-
mento e comercialização, aumentando a renda das comunidades extrativistas que vivem 
no noroeste do estado de Mato Grosso. Seus resultados, quanto a geração de ocupação e 
renda, são diferenciados, tendo abrangido a implementação de atividades extrativistas 
em terras indígenas e em um assentamento da reforma agrária, além da ampliação da ca-
pacidade de beneficiamento de castanha-do-brasil por unidades industriais comunitárias, 
a certificação, a criação de marca própria e a comercialização dessa produção.
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B) Nome do projeto: Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu

Organização responsável pela gestão do projeto: Instituto Socioambiental (ISA)
Período do projeto: 2° trimestre de 2014 ao 1° trimestre de 2019
Valor de apoio do Fundo Amazônia: R$ 8.023.856,00

O projeto apoiou a estruturação e o fortalecimento das cadeias de valor da socio-
biodiversidade na Bacia do Xingu, abrangendo sementes e mudas florestais, borracha, 
castanha-do-brasil, pequi e frutas com populações indígenas, extrativistas e agriculto-
res familiares. No âmbito desse projeto foi consolidada a Rede de Sementes do Xingu, 
nos estados do Mato Grosso e do Pará, e implementado um piloto de certificação de 
origem, com a estruturação do selo “Origens Brasil”, que aumentou as possibilidades 
de negociação das comunidades da região. Foram fortalecidas parcerias com diversas 
empresas para a comercialização de óleo de copaíba, látex, castanha-do-brasil, meso-
carpo do babaçu e artesanato, abrangendo empresas de perfumaria, produtos naturais, 
borracha, alimentos e artesanato.

C) Nome do projeto: Quintais Amazônicos

Organização responsável pela gestão do projeto: Centro de Estudos da Cultura e do Meio 
Ambiente da Amazônia (Rioterra)

Período do projeto: 1° trimestre de 2014 ao 4° trimestre de 2019
Valor de apoio do Fundo Amazônia: R$ 8.837.852,29
O projeto apoiou agricultores familiares e assentados da reforma agrária no esta-

do de Rondônia, residentes nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Machadinho 
d’Oeste, para realizarem a inscrição das propriedades rurais no CAR e para o plantio 
e a realização de pesquisas de SAFs para a recuperação de áreas alteradas ou degrada-
das em reservas legais e Áreas de Preservação Permanente (APPs). O projeto, além de 
contribuir para a regularização ambiental de pequenos imóveis rurais da agricultura 
familiar, com geração de renda por meio da recuperação de áreas desflorestadas utili-
zando SAFs, modernizou e estruturou o laboratório para análise de solos da Universi-
dade Federal de Rondônia, realizou atividades de mobilização junto às associações co-
munitárias (contribuindo para fortalecer os laços de aceitação e credibilidade entre as 
partes) e introduziu o pagamento por serviços ambientais com o objetivo de reconhecer 
a implantação e as boas práticas de manutenção realizadas pelos beneficiários em áreas 
recuperadas pelo projeto.
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D) Nome do projeto: Pesca Sustentável

Organização responsável pela gestão do projeto: World Wildlife Fund (WWF) Brasil
Período do projeto: 2° trimestre de 2014 ao 4° trimestre de 2017
Valor de apoio do Fundo Amazônia: R$ 3.205.943,00

O projeto promoveu a adoção de medidas de manejo aliadas à celebração de acordos de 
pesca, para reduzir a degradação de ecossistemas aquáticos, de modo a constituir alternati-
vas econômicas sustentáveis ao desmatamento no estado do Acre. Além disso, desenvolveu 
um padrão para a certificação do pirarucu manejado, elaborou um Programa de Melhoria 
da Pescaria, com ações para cumprimento de 27 requisitos certificatórios para conquista de 
um selo internacional para atividade pesqueira marítima, e elaborou um estudo de viabi-
lidade ecológica-econômica e do potencial de expansão das práticas de manejo e da cadeia 
produtiva do pirarucu, de forma a orientar o desenho de ações necessárias para expansão 
das práticas de manejo e fortalecimento da cadeia produtiva do pirarucu.

E) Nome do projeto: APL Babaçu

Organização responsável pela gestão do projeto: Associação em Áreas de Assentamento 
no estado do Maranhão (Assema)

Período do projeto: 3° trimestre de 2016 ao 3° trimestre de 2020
Valor de apoio do Fundo Amazônia: R$ 4.897.085,37

O projeto apoiou a conservação e o manejo sustentável de babaçuais e a recupera-
ção de áreas degradadas por meio de sistemas agroflorestais (SAFs) em três municípios 
integrantes do bioma Amazônia, no estado do Maranhão. Além do manejo e da imple-
mentação de SAFs e da renda gerada a partir deles, o projeto também elaborou um Pla-
no de Manejo Florestal Sustentável e Comunitário, incluindo a prestação de assistência 
técnica e extensão rural ou agroflorestal para as famílias nele abrangidas, capacitou 
jovens das Escolas Família Agrícola e fortaleceu organizações comunitárias.

4.2 Objeto e foco da avaliação

Os projetos foram implementados entre 2014 e 2020, atuando em cinco estados da 
Amazônia Legal: Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Dessa forma, o foco da 
avaliação são as áreas de intervenção dos projetos, sendo objeto os efeitos diretos, bem como 
os indiretos explicitados nas árvores de objetivos apresentadas no tópico seguinte (4.3). 
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4.3 A lógica de intervenção

Árvore de objetivos do quadro lógico do projeto: 

A) Sentinelas da Floresta:

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade 
econômica nos municípios do Noroeste de Mato Grosso

PR
O

D
U
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S 

E 
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IÇ

O
S

EF
EI

TO
S 

D
IR

ET
O

S
EF

EI
TO

S 
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D

IR
ET

O
S

Realização de eventos 
de capacitação, 

seminários, intercâmbios 
e oficinas de boas 

práticas de manejo 
de produtos florestais 

não madeireiros 
e contratação de 

consultoria para o 
aprimoramento na 

gestão das unidades 
de beneficiamento da 

Coopavam e AMCA 
e das associações 
das comunidades 

extrativistas

Atividades econômicas de 
uso sustentável da floresta 

e da biodiversidade 
desenvolvidas na região 

do Noroeste de  
Mato Grosso

Cadeias dos produtos agroflorestais e 
da biodiversidade com valor agregado 

ampliado na região Noroeste de  
Mato Grosso

Capacidades gerencial e 
técnica ampliadas para 
o desenvolvimento de 

boas práticas de manejo 
de produtos florestais 

não madeireiros, 
cooperativismo e gestão 
de associações na região 

Noroeste de Mato Grosso

Ampliação e aprimo-
ramento da coleta de 

castanha-do-brasil nas 
comunidades indígenas 

Apiaká, Caiaby, Mun-
duruku e Cinta Larga e no 

assentamento Vale  
do Amanhecer

Ampliação e modernização da capacidade 
produtiva das unidades de beneficiamen-

to da Coopavam e da AMCA e aumento 
da capacidade de aquisição de castanha 

in natura pela Coopavam

Contratação de consultorias para a elabo-
ração de plano de negócio para expansão 

do mercado de derivados de castanhas 
e para a certificação dos produtos como 

orgânicos

Elaboração de materiais para divulgação 
do projeto e dos produtos da Coopavam 
e da AMCA visando a ampliação de par-
cerias e maior inserção no mercado dos 

seus produtos

Estruturação operacio-
nal da Coopavam, da 

AMCA e das associações 
indígenas partícipes no 

projeto
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B) Sociobiodiversidade Produtiva no Xingu: 

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé  

têm atratividade econômica na Bacia do Rio Xingu
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O

D
U
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S 

E 
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IÇ

O
S

EF
EI

TO
S 

D
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O

S
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EI
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D

IR
ET

O
S

Ampliar a capacidade 
de produção de 

mudas e sementes 
por meio da 

implantação de 
viveiros e casa de 

sementes

Promover plantios 
agroflorestais nas 
terras indígenas 

Wawi e Marãwatsédé 
e nos assentamentos 

Manah, Fartura e 
Dom Pedro

Atividades 
de uso sus-
tentável da 

floresta e da 
biodiversida-
de fortaleci-
das na Bacia 
do Rio Xingu

Capacidades gerencial 
e técnica ampliadas 

na Bacia do Xingu para 
a implantação de sis-
temas agroflorestais, 
produção agroexta-
tivista e beneficia-
mento de produtos 

agroflorestais

Cadeias dos produtos agro-
florestais com valor agregado 

ampliado na Bacia do Rio 
Xingu

Áreas desmatadas e 
degradadas recupera-
das e utilizadas para 
fins econômicos e de 
conservação na Bacia 

do Xingu

Apoiar a 
produção de 

sementes 
florestais, 
castanha-
-do-brasil, 
borracha, 
copaíba, 
babaçu e 

pequi

Fomentar o acesso pelos 
agricultores familiares, 

extativistas e indígenas aos 
programas

Promover oficinas 
de boas práticas, 

intercâmbios 
técnicos e produzir 

material informativo 
e pedagógico para as 
iniciativas da Rede de 
Sementes do Xingu, 
da fábrica de polpas 

e das atividades 
extrativistas da Terra 

do Meio

Ampliar o beneficiamen-
to e consolidar a cadeia 

produtiva de polpa de frutas 
agroecológicas entre os rios 

Xingu e Araguaia

Promover o desenvolvimen-
to de mercados para PFNM 
por meio de instrumentos 
e relações comerciais que 

valorizem os serviços socio-
ambientais prestados por 

essas populações
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C) Quintais Amazônicos:

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé 

têm atratividade econômica nos municípios 
de Itapuã do Oeste, Machadinho d'Oeste e 

Cujubim em Rondônia

Componente 
Ciência, Inovação 

e Instrumentos 
Econômicos (4)

Atividades de ciência, 
tecnologia e inovação 

contribuem para a 
recuperação, conservação 

e uso sustentável em 
Rondônia

PR
O

D
U

TO
S 

E 
SE

RV
IÇ

O
S

EF
EI

TO
S 

D
IR

ET
O

S
EF

EI
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S 
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D

IR
ET

O
S

Expansão do laboratório 
para seleção de mudas no 

município de Itapuã do 
Oeste

Estruturação de 
laboratório para análise 
de solos na Universidade 

Federal de Rondônia

Áreas desmatadas e degradadas 
recuperadas e utilizadas para a 
produção por meio de sistemas 

agroflorestais - SAF

Capacidades gerencial e técnica 
ampliadas para a implantação 

de sistemas agroflorestais, 
cooperativismo e gestão de 

associações

Conhecimento e 
tecnologias voltados para 

o uso sustentável em 
Rondônia produzidos e 

difundidos

Cadastra-
mento e 

levantamento 
de dados 

georreferen-
ciados das 

propriedades 
rurais do 
projeto 

Expansão 
do viveiro 
municipal 

de Itapuã do 
Oeste

Assistên-
cia técnica 

provida para 
pequenos 

agricultores 
familiares 

na produção 
de sistemas 

agroflorestais

Capacitação 
de agriculto-
res familiares 
em técnicas 
de produção 
de mudas e 

de produção 
agroflorestal

Implantação 
de 500ha de 
SAF em áreas 
degradadas 

em pequenas 
propriedades 
de agriculto-
res familiares

Pagamento 
por serviços 
ambientais 

para os 
agricultores 
familiares 

apoiados pelo 
projeto

Capacitação 
de agriculto-
res familiares 
para gestão 
de associa-
ções e para 
cooperati-

vismo como 
meio de 

acesso ao 
mercado
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D) Pesca Sustentável:

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades de pesca sustentável têm atratividade econômica  

nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá (Acre)

PR
O

D
U

TO
S 

E 
SE

RV
IÇ

O
S

EF
EI

TO
S 

D
IR

ET
O

S
EF

EI
TO

S 
 

IN
D

IR
ET

O
S

Manejo do pirarucu implementado  
em 15 lagos de várzea

Cadeia produtiva do pirarucu manejado  
com valor agregado ampliado

Facilitação para a construção 
coletiva de acordos de pesca e 
realização de oficinas e fóruns 
regionais para a sua discussão

Apoio técnico e fornecimento de 
insumos para as operações de pesca

Levantamento da população de 
pirarucu, da pesca e sistematização 

da estatística pesqueira, com 
capacitação das comunidades de 
pescadores para a sua realização

Elaboração de plano de 
viabilidade ecológica e econômica 

e de estratégia de produção e 
comercialização para a cadeia 

produtiva do pirarucu na área de 
abrangência do projeto

Apoio técnico e capacitação 
em boas práticas de manejo e 
beneficiamento do pirarucu

Desenvolvimento de um padrão 
para certificação do pirarucu 

manejado e sua aplicação na área 
de abrangência do projeto
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E) APL Babaçu:

Componente Produção Sustentável (1)
Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica  

na região do Médio Mearim, no Estado do Maranhão

Atividades econômicas 
de uso sustentável 

da floresta e da 
biodiversidade 

desenvolvidas na região 
do Médio Mearim

Apoiar a produção de 
sementes florestais, 
castanha-do-brasil, 
borracha, copaíba, 

babaçu e pequi

PR
O

D
U

TO
S 

E 
SE

RV
IÇ

O
S

EF
EI

TO
S 

D
IR

ET
O

S
EF

EI
TO

S 
 

IN
D

IR
ET

O
S

Cadeias dos produtos 
agroflorestais e 

da biodiversidade 
com valor agregado 

ampliado na região do 
Médio Mearim

Ampliação da 
produção de sabonetes 

"Babaçu Livre" e de 
óleo de babaçu

Assessoria em 
marketing e gestão da 
qualidade da produção

Capacidades gerencial e 
técnica ampliadas para 
o desenvolvimento de 

boas práticas de manejo 
de produtos florestais 

não madeireiros, 
implantação de SAF's, 

cooperativismo e gestão 
de associações na região 

do Médio Mearim

Realização de 
atividades de ATER

Modernização de três 
unidades pedagógicas 
agroecológicas (Escola 
Família Agrícola - EFA)

Formação de jovens 
em manejo florestal, 
sistemas integrados 

de produção e gestão 
de propriedades e 
Empreendimentos 

comunitários

Áreas desmatadas 
e degradadas 

recuperadas e utilizadas 
para fins econômicos 

e de conservação 
ecológica na região do 

Médio Mearim

Implementação de 
sistemas agroflorestais 

- SAF's
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4.4 Perguntas chave e critérios de avaliação

A avaliação de efetividade dos projetos de cadeias produtivas sustentáveis obede-
cerá às orientações e aos critérios especificados no documento Marco Conceitual de 
Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia e no Adendo 
ao Marco Conceitual referente a Avaliações Temáticas baseados na Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nos Critérios Transversais 
para Redução da Pobreza e Equidade de Gênero e nas Salvaguardas de REDD+, que 
foram definidas pela Convenção-Quadro (no Anexo I da Decisão 1/CP 1641 e as orienta-
ções da Decisão 12/CP 17). 

Segundo descrito no documento do Marco Conceitual (páginas 23 a 29), cada crité-
rio adota um roteiro básico de perguntas orientadoras a serem respondidas pelos projetos 
e que deverão ser complementadas no relatório de desenho da avaliação, conforme a equi-
pe avaliadora julgar necessário. Como serão avaliados cinco projetos diferentes, deverão 
ser selecionadas as perguntas orientadoras que fazem sentido de acordo com os objetivos 
de cada projeto, que poderão ser complementadas por perguntas específicas por projeto. 

Recomenda-se, além das perguntas orientadoras, as seguintes perguntas com-
plementares disponíveis no Adendo ao Marco Conceitual, visando aferir a efetividade e 
principalmente os impactos agregados:

Critérios Perguntas orientadoras

Relevância Os projetos contribuíram em conjunto e de forma agregada para os objetivos do 
Fundo Amazônia?

Eficácia Que efeitos diretos agregados foram cumpridos?

Eficiência O custo-benefício das atividades dos projetos mantém uma coerência entre eles?

Impacto Quais foram os principais efeitos agregados dos projetos?
Houve impactos agregados? Eles demonstraram ter escalabilidade no território?

Sustentabilidade Os efeitos alcançados pelos projetos de forma agregada são duradouros? 
A sustentabilidade foi alcançada?

Critérios Transversais

Redução da Pobreza
De que maneira os projetos influenciaram de forma agregada na redução da po-
breza, na inclusão social e na melhoria nas condições de vida das pessoas benefi-
ciadas que vivem nas suas áreas de atuação?

Equidade de Gênero
Os projetos integraram de maneira agregada questões de gênero no planeja-
mento e na execução das suas atividades? Como e quais resultados podem ser 
observados?
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4.5 Metodologia

A metodologia a ser aplicada na avaliação deve ser baseada nos critérios e objetivos 
contidos no documento Marco Conceitual de Avaliação de Efetividade dos Projetos 
Apoiados pelo Fundo Amazônia, assim como no respectivo Adendo.

A consultoria deverá gerar os seguintes produtos: o relatório de desenho da avalia-
ção e o relatório de avaliação de efetividade. E ainda, em uma etapa intermediária, um 
relatório preliminar de avaliação de efetividade, produto a ser utilizado na rodada de 
consulta, que poderá ser realizada remotamente. 

Segue a metodologia proposta para cada fase e suas respectivas etapas: 

4.5.1 Fase de preparação: 

• Nessa fase, deve-se definir os objetivos e realizar o planejamento da ava-
liação dos projetos. Após a formação da equipe de avaliação, deverão ser 
organizados os documentos-chave. Para tanto, deverão ser identificados, 
junto com o BNDES e a organização responsável pela execução do respecti-
vo projeto, os documentos, dados e relatórios que serão utilizados para a re-
alização da avaliação. A equipe de avaliação realizará, de forma sistemática, 
uma coleta de dados de fontes secundárias, que tem como objetivo compor 
um memorandum que servirá de fonte de referência, nivelamento e ajuda-
-memória de todas as informações relativas aos projetos a serem avaliados.

4.5.2 Fase de implementação:

• Relatório de desenho. O relatório de desenho a ser elaborado pela equi-
pe de avaliação deverá apresentar o roteiro, a metodologia detalhada e as 
ferramentas que serão utilizadas na avaliação. Esse relatório deverá ter o 
seguinte roteiro: (a) dados básicos dos projetos; (b) introdução; (c) retorno 
em relação ao TdR, conforme Marco Conceitual (página 20); (d) divisão 
de tarefas, plano de trabalho e logística; (e) desenho e metodologia; e (f) 
anexos. As especificidades dos projetos devem ser levadas em consideração, 
eventualmente com perguntas orientadoras e métodos de levantamento es-
pecíficos. Esse relatório deve ter no máximo 20 páginas na parte principal 
(excluindo os anexos).

• Coleta e análise de dados. A metodologia a ser desenvolvida deve  ter formato 
diversificado, utilizando os seguintes tipos de coleta de dados: i) não-reativa 
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(fontes secundárias: documentação dos projetos, dados públicos e científicos 
disponíveis na área de atuação dos projetos, além dos documentos-chave já 
organizados na fase de preparação); ii) enquete (pesquisa de campo: apli-
cação de questionários quantitativos e qualitativos padronizados, condução 
de entrevistas qualitativas com indivíduos ou grupos, uso de ferramentas 
de análise situacional, de forma a poder ser realizado remotamente); iii) 
observação (durante as visitas, participativa ou individual) e iv) construção 
de uma teoria de mudança geral, caso se aplique. Essa é a primeira fase de 
análise dos dados, que tem como objetivo analisar a lógica da intervenção, 
os produtos e serviços realizados pelos projetos e os resultados alcançados.

• Missão de campo (ou alternativamente, coleta remota de dados empíricos). 
Tem como objetivo realizar parte da coleta de dados, com o apoio das or-
ganizações em campo, em uma amostra representativa do universo de atu-
ação dos projetos, em visita à sua região de atuação e seus entornos. Nes-
sas visitas, também deverão ser entrevistados/as técnicos/as que atuaram 
diretamente com os projetos no período de referência da avaliação. Caso 
necessário, poderão ser contratados técnicos/as locais para verificação de 
algum resultado in loco. Nesse momento, também deve ser discutido, se 
seria necessário uma análise denominada contrafactual, que tem por fina-
lidade avaliar impactos em situações similares, mas sem a intervenção dos 
projetos em questão, de forma a construir uma base para comparar e con-
seguir isolar o que foi de fato impacto do projeto, ou seja, o impacto que só 
aconteceu onde houve sua intervenção.

• Relatório preliminar. Após a coleta de informações, a equipe de avaliação 
deverá complementar a análise dos dados coletados. Para tanto, deverá ser 
gerado um relatório preliminar de avaliação de efetividade, contendo uma 
análise dos resultados alcançados pelos projetos à luz dos indicadores da 
componente 1, de forma a gerar recomendações. 

• Rodada de consulta. Nessa etapa, será realizada uma oficina (virtual ou 
presencial) com a participação da equipe de avaliação, da equipe do Fun-
do Amazônia/ BNDES, de representantes do Ministério do Meio Ambiente, 
de pessoas chave dos projetos e representantes das organizações avaliadas, 
além de alguns pares, que são os/as especialistas que detêm responsabilida-
des sob temas correlatos aos dos projetos avaliados. A metodologia da ofici-
na deverá ser descrita no relatório de desenho de avaliação de efetividade. 
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4.5.3 Fase de análise e disseminação:

• Consolidação da análise de dados. Junto aos insumos complementares da roda-
da de consulta, haverá uma nova análise baseada nos comentários e justificati-
vas apresentados pelos/as participantes.

• Relatório final. A metodologia e a composição do relatório de avaliação de efe-
tividade dos projetos de cadeias produtivas sustentáveis estão especificadas no 
documento do Marco Conceitual da Avaliação de Efetividade dos projetos 
Apoiados pelo Fundo Amazônia assim como no respectivo Adendo. Deve ter, 
na parte principal, até 45 páginas (sem considerar capa, sumário, índices de 
figuras e tabelas, lista de abreviaturas e siglas, resumo executivo e anexos).

• Divulgação dos resultados. O relatório de avaliação de efetividade dos projetos 
e seu resumo executivo serão publicados no site do Fundo Amazônia.

5. Atividades, produtos esperados e prazos

O cronograma a seguir apresenta o roteiro básico para realização da avaliação 
dos projetos. A tabela contém as atividades, os serviços e produtos, assim como os pra-
zos do processo.

Atividades Responsável Dias 
úteis Prazos Produtos

1

Elaborar e divulgar TdR, receber 
e organizar propostas, selecionar 
consultores/as para tomada de 
preços.

GIZ 15 30/09/2020
Propostas dos/as con-
sultores/as recebidas 
organizadas.

2 Lançar tomada de preços e con-
tratar consultores/as. GIZ 32 07/12/2020

Consultores/as con-
tratados/as e equipe 
formada.

(continua)

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/
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Atividades Responsável Dias 
úteis Prazos Produtos

3

• Preparar encontro inicial da 
equipe com o Fundo Amazônia.
• Contatar as instituições 
responsáveis pelos projetos a 
serem avaliados.
• Analisar documentos relevantes.
• Consolidar proposta de Relató-
rio de Desenho de Avaliação de 
Efetividade.
• Entregar Relatório de  
Desenho de Avaliação de  
Efetividade ao BNDES.
• Apresentação do relatório  
ao BNDES.

GIZ 25 31/12/2020
Proposta de Relatório de 
Desenho de Avaliação 
de Efetividade.

4
Comentar proposta de Relató-
rio de Desenho de Avaliação de 
Efetividade.

GERAV/ BN-
DES DEFAM/ 
BNDES

4 08/01/2021

Proposta de Relatório 
de Desenho de Avalia-
ção de Efetividade com 
comentários.

5 Revisar Relatório de Desenho de 
Avaliação de Efetividade.

Equipe de 
avaliação 4 12/01/2021

Relatório de Desenho de 
Avaliação de Efetividade 
revisado.

6 Aprovar relatório revisado.

GERAV/ 
BNDES
DEFAM/ 
BNDES

3 15/01/2021
Relatório de Desenho 
de Avaliação de Efetivi-
dade (final).

7

Implementar avaliação:
• Levantar e analisar  
dados secundários,
• Realizar missão de campo ou 
fazer entrevistas virtuais.

Equipe de 
avaliação 55 10/03/2021

8 Preparar e entregar Relatório Preli-
minar de Avaliação de Efetividade.

Equipe de 
avaliação 15 25/03/2021

9 Apresentar resultados (Rodada de 
Consultas).

Equipe de 
avaliação 9 02/04/2021

Relatório Preliminar de 
Avaliação de Efetivida-
de com considerações 
relatadas na Rodada de 
Consultas.

10 Comentar Relatório Preliminar de 
Avaliação de Efetividade.

GERAV/BN-
DES DEFAM/
BNDES 
Organizações 
responsáveis 
por cada 
projeto

5 07/04/2021

Relatório Preliminar de 
Avaliação de Efetividade 
com comentários envia-
dos posteriormente à 
Rodada de Consultas.

(continuação)

(continua)
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Atividades Responsável Dias 
úteis Prazos Produtos

11 Preparar Relatório Final de Avalia-
ção de Efetividade.

Equipe de 
avaliação 10 17/04/2021 Relatório de Avaliação 

de Efetividade.

12 Comentar Relatório Final de Ava-
liação de Efetividade.

GERAV/BN-
DES DEFAM/
BNDES 

5 08/09/2021
Relatório de Avaliação 
de Efetividade com 
comentários.

13
Incorporar sugestões e finalizar 
o Relatório Final de Avaliação de 
Efetividade.

Equipe de 
avaliação 5 26/04/2021 Relatório de Avaliação 

de Efetividade.

14 Diagramar e traduzir o Relatório 
Final de Avaliação de Efetividade.

Diagra-
mador/a e 
tradutor/a

31 26/05/2021
Relatório da Avaliação 
de Efetividade em for-
mato para divulgação.

15
Enviar ao BNDES para publicação 
do Relatório Final de Avaliação de 
Efetividade diagramado.

GIZ 1 26/05/2021
Relatório da Avaliação 
de Efetividade em for-
mato para divulgação.

16 Revisar a tradução. GIZ 14 08/06/2021 Relatório da Avaliação de 
Efetividade em inglês.

17
Diagramar o Relatório Final de 
Avaliação de Efetividade em 
inglês.

Diagrama-
dor/a 19 26/06/2021

Relatório da Avaliação 
de Efetividade em 
formato em inglês para 
divulgação.

18
Enviar ao BNDES para publicação 
do Relatório Final de Avaliação de 
Efetividade em inglês diagramado.

GIZ 1 27/06/2021

Relatório da Avaliação 
de Efetividade em 
formato em inglês para 
divulgação.

6. Capacidades e experiências necessárias 
para a execução das atividades

Os projetos serão avaliados por uma equipe composta por no mínimo, quatro pessoas, 
sendo dois(duas) (2) peritos/as da GIZ e dois(duas) (2) consultores/as externos/as a serem 
contratados/as pela GIZ. Os/as peritos/as da GIZ serão um/a assessor/a sênior e um/a júnior 
com experiência em avaliação de projetos, levantamento de dados e elaboração de diagnós-
ticos temáticos. Os/as consultores/as externos/as deverão ser um/a consultor/a sênior, com 
experiência em avaliação de projetos e conhecimento nos temas de produção sustentável, 
especialmente em terras indígenas, e um/a consultor/a pleno/a, com experiência em ava-
liação de projetos e conhecimento nos temas de produção sustentável e assentamentos. Em 
relação às qualificações da equipe de avaliação, incluem as seguintes exigências:

• Conhecimento técnico. Conhecimento, de forma multidisciplinar, sobre polí-

(continuação)
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ticas públicas na área de desenvolvimento sustentável e meio ambiente, so-
bre monitoramento e avaliação de projetos socioambientais e sobre os temas 
abordados pelos projetos, principalmente produção sustentável;

• Conhecimento metodológico. Conhecimento acerca das metodologias que se-
rão utilizadas para avaliação dos projetos, em especial, às relacionadas aos 
métodos para coletar e analisar os dados, medir o alcance de resultados e qua-
lificar efeitos alcançados. Além disso, é importante conhecer instrumentos 
que permitam a combinação de métodos para triangular a coleta dos dados, 
de forma a aumentar a confiabilidade dos resultados; e 

• Expertise regional. Conhecimento sobre as questões regionais da Amazônia 
que são tratadas no âmbito dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. É 
desejável que tenham experiência profissional na Amazônia.

Os/as consultores/as não podem ter nenhum envolvimento anterior ou vínculo 
particular com os projetos a serem avaliados.

7. Relatoria, coordenação e responsabilidades

Serão produzidos dois relatórios durante o processo de avaliação: o Relatório de 
Desenho da Avaliação e o Relatório de Avaliação de Efetividade. O conteúdo desses re-
latórios seguirá o estabelecido no tópico 8.1.7 do documento do Marco Conceitual da 
Avaliação de Efetividade dos Projetos Apoiados pelo Fundo Amazônia e conforme 
descrito no respectivo Adendo.

A avaliação de efetividade dos projetos será acompanhada por um Grupo de Refe-
rência dos projetos, com a seguinte composição:

a. Representantes da Área de Planejamento Estratégico do BNDES;

b. Representantes do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Ama-
zônia do BNDES;

c. Representantes da GIZ, no âmbito do projeto de cooperação em vigor;

d. Representantes dos projetos e parceiros, responsáveis pela execução dos pro-
jetos a serem avaliados; e

e. Integrantes da equipe de avaliação.
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A coordenação do trabalho de avaliação será realizada pela GIZ. As responsabili-
dades de cada parte que compõem o Grupo de Referência estão definidas no tópico 5.1 
no documento do Marco Conceitual.

8. Considerações finais

a. Direitos autorais

Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto desse 
contrato terão os direitos autorais revertidos para a GIZ. A reprodução total ou parcial 
requer expressa autorização, reconhecendo-se a propriedade intelectual. Serão dados os 
devidos créditos de autoria de mapas, fotos, filmes e demais registros que venham a ser 
usado para fornecer informações sobre o estudo, a critério da instituição contratante. 

Para a publicação e produção de materiais bibliográficos na forma de artigos, 
trabalhos acadêmicos, para congressos e eventos científicos, entre outros, produzidos 
a partir de informações objeto da contratação pela consultoria e sua equipe técnica, 
deverá ser solicitada previamente autorização para a GIZ. 

b. Código de conduta

A gestão interna da GIZ visa promover a equidade de oportunidade e de pers-
pectivas, independente da identidade de gênero, orientação sexual, etnia, condição 
de saúde, origem social, religião ou idade. A diversidade de seu pessoal, assim como 
um ambiente corporativo regrado pelo respeito e apreço mútuos, representa para 
a GIZ um sinal de êxito e excelência em seu trabalho. A GIZ prioriza a indicação de 
mulheres, de LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis, Intersex), 
pessoas negras e indígenas, e pessoas com deficiência para palestras, representações, 
entrevistas e até mesmo vagas de emprego.

Assim, o/a consultor/a selecionado/a deverá respeitar a diversidade de gênero, 
orientação sexual, etnia, condição de saúde, classe social, religião e idade e assumir 
atitudes que, com efeito multiplicador, ajudará a promover a igualdade entre os diversos 
atores envolvidos na consultoria desse TdR, adotando as seguintes posturas:

• Postura pessoal

• Escute e dê crédito a ideias de suas(eus) colegas de trabalho, independente-
mente de gênero, orientação sexual, etnia, condição de saúde, origem social, 
religião ou idade, mantenha a atenção para situações de vulnerabilidade, res-
peite sua oportunidade de fala e apoie as ideias de suas colegas de trabalho;
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• Fale sobre assuntos relacionados a gênero, escute e tenha empatia com quem 
é prejudicada(o) pelas desigualdades – em especial as mulheres, leia sobre 
o tema e incentive essa discussão nos espaços que circula, seja na empresa, 
organização, reuniões ou palestras;

• Questione e combata o assédio sexual, seja um exemplo de respeito às mu-
lheres e não se cale diante da denúncia ou testemunho a um assédio;

• Questione a ideia de que existem atividades de homens e atividades de mu-
lheres, evite atribuir certas atividades apenas a mulheres, simplesmente 
porque são tidas como “atividades femininas”;

• Ao prestar o serviço

• Seja um exemplo de respeito aos direitos das mulheres, de LGBTI, das pes-
soas negras e indígenas, pessoas com deficiência e idosas(os) para suas(seus) 
colegas de trabalho. Evite piadas que degradem esses grupos;

• Procure estar sempre informada(o) sobre as políticas de promoção da equida-
de de gênero em seu ambiente de trabalho, busque divulgá-las e respeitá-las. 
A implementação de estratégias de promoção de equidade de gênero visa uma 
transformação de cultura interna e pode impactar também externamente;

• Orientações corporativas

• Apoie iniciativas de acesso e permanência de mulheres, de LGBTI, pessoas 
negras e indígenas, e pessoas com deficiência no campo do desenvolvimento 
sustentável, que encontram inúmeros obstáculos para ocuparem espaços de 
decisão e poder em nossa sociedade.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020

Heliandro Maia 
DV do Projeto
Cooperação com o Fundo Amazônia/BNDES 
Programa Biodiversidade, Florestas e Clima
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Esse TdR possui dois apêndices referentes à contratação de dois/uas 
consultores/as para avaliação:

• Apêndice 1 – Consultoria pessoa física – Consultor/a 1
• Apêndice 2 – Consultoria pessoa física – Consultor/a 2



ANEXO VI:  
Termo de Referência

329
Avaliação De Efetividade De Projetos De Cadeias Produtivas  
Sustentáveis No Âmbito Do Fundo Amazônia/Bndes

APÊNDICE 1 – CONSULTOR/A 1

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA
Chamada de contratação referente ao TdR da avaliação de efetividade de projetos de 
Cadeias Produtivas Sustentáveis

Projeto: Cooperação com o Fundo Amazônia/BNDES
Título: Avaliação de efetividade de projetos de Cadeias Produtivas Sustentáveis – Con-
sultor/a 1

1. Objetivo

Contratação de um/a (1) consultor/a sênior com conhecimentos em produção sus-
tentável na Amazônia Legal, especialmente em terras indígenas, e com experiência em 
monitoramento e avaliação, incluindo métodos de avaliação remota.

Para o cumprimento desse objetivo, o/a consultor/a deverá trabalhar em equipe, 
com a finalidade de contribuir na avaliação de efetividade de projetos de Cadeias Pro-
dutivas Sustentáveis, conforme disposto no item 2 desse TdR.

2. Atividades do/a consultor/a 1

O/a consultor/a deverá integrar a equipe de avaliação dos projetos de cadeias 
produtivas sustentáveis, tendo como atividades:

• Elaborar, em conjunto com a equipe de avaliação, o relatório de desenho da 
avaliação de efetividade de acordo com o termo de referência;

• Realizar coleta, análise e interpretação de dados dos resultados, efeitos e im-
pactos dos projetos relacionados à produção sustentável;

• Realizar as entrevistas de campo de avaliação dos projetos e, caso aplicável, 
oficinas em campo de análise FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças), em conjunto com a equipe de avaliação;

• Contribuir na elaboração e consolidar a redação do relatório preliminar de 
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avaliação de efetividade como um todo, inclusive os capítulos relacionados aos 
temas sob sua responsabilidade;

• Apoiar a organização e participar da rodada de consultas para apresentação 
do relatório preliminar de avaliação de efetividade; e

• Elaborar, em conjunto com a equipe de avaliação, a versão final do relatório de 
avaliação de efetividade dos projetos. 

3. Período do trabalho 

As atividades deverão ser realizadas em um período de nove meses, iniciando 
em 11/12/2020, com prazo final de entrega dos produtos previsto para 17/04/2021. 
O período para a missão de campo, caso haja coleta de dados presenciais, está previsto 
para fevereiro e março de 2021. Nesse intervalo todo de tempo, o/a consultor/a deverá 
dispor de 50 dias efetivos dedicados à execução do trabalho.

4. Produtos do/a consultor/a 1

Produtos Dias de  
Trabalho Prazo Formato / Especificações técnicas

Produto 1 – Relatório de desenho 
de avaliação de efetividade 5 31/12/2020 Documento Word, fonte Arial 12, 

espaço 1,5 e em formato digital. 

Produto 2 – Relatório preliminar 
de avaliação de efetividade 33 25/03/2021 Documento Word, fonte Arial 12, 

espaço 1,5 e em formato digital.

Produto 3 – Relatório de avalia-
ção de efetividade 12 17/04/2021 Documento Word, fonte Arial 12, 

espaço 1,5 e em formato digital.

TOTAL: 50 dias

5. Viagens

Esta avaliação poderá ser realizada toda de forma virtual. Caso seja possível, se-
rão realizadas missões de campo e uma rodada de consulta presencial, totalizando até 
3 viagens (no máximo 19 dias), para 1 pessoa, para os seguintes destinos, conforme 
descrição a seguir.
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Destino Previsão  
de data

Dias de  
viagem

Hospedagem  
(qtde. dias)

Alimentação  
(qtde. dias)

Altamira/PA (ida),
São Luís/MA (volta)

Fevereiro-
-março Até 7 dias Até 6 pernoites Até 7 dias

Rio Branco ou Feijó/AC 
(ida),
Porto Velho/RO (interme-
diário),
Alta Floresta ou Juína/MT 
(volta)

Fevereiro-
-março Até 10 dias Até 9 pernoites Até 10 dias

Brasília/DF Fevereiro-
-março Até 2 Até 1 pernoite Até 2 dias

Até 3 viagens 19 dias Até 16 pernoites Até 19 diárias  
de alimentação

A partir dessas cidades, a equipe de avaliação irá para os municípios na região de 
Terra do Meio/PA, Xingu/MT, municípios de Bacabal, Lago da Pedra e Lago do Junco 
no Maranhão, municípios de Feijó ou Tarauacá no Acre, municípios de Itapuã do Oeste, 
Cujubim e Machadinho d’Oeste em Rondônia e municípios no noroeste do Mato Grosso 
por via terrestre, conforme organizado pela própria GIZ.

6. Apresentação dos produtos

Os produtos deverão ser apresentados com capa de identificação contendo as se-
guintes informações: nome do/a consultor/a ou da empresa em caso de pessoa jurídica, 
título da consultoria, número do contrato, número e nome dos produtos.

7. Pagamento (Aprovação)

Os pagamentos serão efetuados após a assinatura do contrato, aprovação dos pro-
dutos e apresentação de nota fiscal ou fatura. 

Deverão ser apresentados pelo/a candidato/a selecionado/a na proposta técnica 
financeira os custos dos serviços e os custos de viagem, incluindo passagens aéreas e 
deslocamento terrestre de forma detalhada. A proposta deve apresentar estimativa de 
dias de trabalho por produto e o custo dos honorários com a distribuição do pagamento. 

Os custos de viagem serão reembolsados contra a apresentação dos comprovantes 
de despesas, conforme diretrizes da GIZ a serem informadas no contrato.

O processo de revisão e aprovação técnica dos produtos inclui a avaliação do/a 
assessor/a técnico/a da GIZ.
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A aprovação final dos produtos e a autorização para pagamento estão a cargo do/a 
AV/DV do projeto.

8. Validade do contrato

De 11/12/2020 até 25/05/2021.

9. Qualificação do/a Profissional

• Consultor/a sênior, com 15 anos ou mais de experiência na área;

• Qualificação em políticas relacionadas a cadeias da (socio)biodiversidade na 
Amazônia Legal, principalmente em terras indígenas;

• Experiência profissional na Amazônia (como vínculo empregatício em enti-
dades com sede na Amazônia, consultorias na região, docência, experiência 
acadêmica etc.);

• Conhecimento de novos conceitos de desenvolvimento baseados nas cadeias 
produtivas e na bioeconomia;

• Experiência em monitoramento e avaliação em projetos socioambientais na 
região da Amazônia Legal;

• Conhecimento sobre as questões regionais da Amazônia que são tratadas no 
âmbito dessa avaliação temática;

• Desejável conhecimento sobre políticas públicas na área de desenvolvimento 
sustentável, mudanças climáticas e meio ambiente.
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APÊNDICE 2 – CONSULTOR/A 2

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA
Chamada de contratação referente ao TdR da avaliação de efetividade de projetos de 
Cadeias Produtivas Sustentáveis

Projeto: Cooperação com o Fundo Amazônia/BNDES
Título: Avaliação de efetividade de projetos de Cadeias Produtivas Sustentáveis – Con-
sultor/a 2

1. Objetivo

Contratação de um/a (1) consultor/a pleno/a, com conhecimentos em produção 
sustentável na Amazônia Legal, especificamente em áreas de assentamentos, e com 
experiência em monitoramento e avaliação de projetos socioambientais, incluindo mé-
todos de avaliação remota.

Para o cumprimento desse objetivo, o/a consultor/a deverá trabalhar em equipe, 
com a finalidade de contribuir na avaliação de efetividade de projetos de Cadeias Pro-
dutivas Sustentáveis, conforme disposto no item 2 desse TdR.

2. Atividades do/a consultor/a 2

O/a consultor/a deverá integrar a equipe de avaliação dos projetos de cadeias pro-
dutivas sustentáveis, tendo como atividades: 

• Contribuir, em conjunto com a equipe de avaliação, na elaboração e consolidar 
a redação do relatório de desenho de avaliação de efetividade de acordo com 
o termo de referência;

• Realizar coleta, análise e interpretação de dados dos resultados, efeitos e impac-
tos dos projetos nos temas relacionados à política ambiental e sustentabilidade 
e, em especial, na área de produção sustentável;

• Realizar as entrevistas de campo de avaliação dos projetos e, caso aplicável, 
oficinas em campo de análise FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças), em conjunto com a equipe de avaliação;
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• Contribuir na elaboração do relatório preliminar de avaliação de efetividade 
como um todo, inclusive os capítulos relacionados aos temas sob sua respon-
sabilidade;

• Apoiar a organização e participar da rodada de consultas para apresentação 
do relatório preliminar de avaliação de efetividade; e

• Consolidar, em conjunto com a equipe de avaliação, a versão final do relatório 
de avaliação de efetividade dos projetos.

3. Período do trabalho 

As atividades deverão ser realizadas em um período de nove meses, iniciando 
em 11/12/2020, com prazo final de entrega dos produtos previsto para 17/04/2021. 
O período para a missão de campo, caso haja coleta de dados presenciais, está previsto 
para fevereiro e março de 2021. Nesse intervalo todo de tempo, o/a consultor/a deverá 
dispor de 50 dias efetivos dedicados à execução do trabalho.

4. Produtos do/a consultor/a 2

Produtos Dias de  
Trabalho Prazo Formato / Especificações técnicas

Produto 1 – Relatório de desenho 
de avaliação de efetividade 5 31/12/2020 Documento Word, fonte Arial 12, 

espaço 1,5 e em formato digital. 

Produto 2 – Relatório preliminar 
de avaliação de efetividade 33 25/03/2021 Documento Word, fonte Arial 12, 

espaço 1,5 e em formato digital.

Produto 2 – Relatório preliminar 
de avaliação de efetividade 12 17/04/2021 Documento Word, fonte Arial 12, 

espaço 1,5 e em formato digital.

TOTAL: 50 dias

5. Viagens

Esta avaliação poderá ser realizada toda de forma virtual. Caso seja possível, se-
rão realizadas missões de campo e uma rodada de consulta presencial, totalizando até 
3 viagens (no máximo 19 dias), para 1 pessoa, para os seguintes destinos, conforme 
descrição a seguir. 
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Destino Previsão  
de data

Dias de  
viagem

Hospedagem  
(qtde. dias)

Alimentação  
(qtde. dias)

Altamira/PA (ida),
São Luís/MA (volta)

Fevereiro-
-março Até 7 dias Até 6 pernoites Até 7 dias

Rio Branco ou Feijó/AC 
(ida),
Porto Velho/RO (interme-
diário),
Alta Floresta ou Juína/MT 
(volta)

Fevereiro-
-março Até 10 dias Até 9 pernoites Até 10 dias

Brasília/DF Fevereiro-
-março Até 2 Até 1 pernoite Até 2 dias

Até 3 viagens 19 dias Até 16 pernoites Até 19 diárias  
de alimentação

A partir dessas cidades, a equipe de avaliação irá para os municípios na região de 
Terra do Meio/PA, Xingu/MT, municípios de Bacabal, Lago da Pedra e Lago do Junco 
no Maranhão, municípios de Feijó ou Tarauacá no Acre, municípios de Itapuã do Oeste, 
Cujubim e Machadinho d’Oeste em Rondônia e municípios no noroeste do Mato Grosso 
por via terrestre, conforme organizado pela própria GIZ.

6. Apresentação dos produtos

Os produtos deverão ser apresentados com capa de identificação contendo as se-
guintes informações: nome do/a consultor/a ou da empresa em caso de pessoa jurídica, 
título da consultoria, número do contrato, número e nome dos produtos.

7. Pagamento (Aprovação)

Os pagamentos serão efetuados após a assinatura do contrato, aprovação dos pro-
dutos e apresentação de nota fiscal ou fatura. 

Deverão ser apresentados pelo/a candidato/a selecionado/a na proposta técnica 
financeira os custos dos serviços e os custos de viagem, incluindo passagens aéreas e 
deslocamento terrestre de forma detalhada. A proposta deve apresentar estimativa de 
dias de trabalho por produto e o custo dos honorários com a distribuição do pagamento. 

Os custos de viagem serão reembolsados contra a apresentação dos comprovantes 
de despesas, conforme diretrizes da GIZ a serem informadas no contrato.

O processo de revisão e aprovação técnica dos produtos inclui a avaliação do/a 
assessor/a técnico/a da GIZ.
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A aprovação final dos produtos e a autorização para pagamento estão a cargo do/a 
AV/DV do projeto.

8. Validade do Contrato

De 11/12/2020 até 25/05/2021.

9. Qualificação do/a Profissional

• Consultor/a pleno/a, com 10 anos ou mais de experiência na área;

• Conhecimentos em economia ambiental e produção sustentável, com expe-
riência em temas como agricultura familiar, sistemas agroflorestais (SAFs) 
e assentamentos na Amazônia;

• Experiência profissional na Amazônia (como vínculo empregatício em en-
tidades com sede na Amazônia, consultorias na região, docência, trabalhos 
científicos etc.);

• Desejável experiência em monitoramento e avaliação de programas e proje-
tos socioambientais na região da Amazônia Legal; 

• Desejável conhecimento sobre as questões regionais da Amazônia que são 
tratadas no âmbito desta avaliação temática;

• Desejável conhecimento sobre políticas públicas na área de desenvolvimento 
sustentável, mudanças climáticas e meio ambiente.
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