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1.INTRODUÇÃO

O Brasil desponta como competitivo produ-
tor e exportador no mercado global por suas 
commodities agroindustriais e minerais. Ao 
mesmo tempo o país se projeta como potên-
cia ambiental por abranger a maior parte da 
maior floresta tropical do planeta.

A Amazônia brasileira é indiscutivelmente um 
valioso patrimônio, mas também um desafio 
aos modelos tradicionais de desenvolvimento 
econômico. A região foi palco de inúmeros 
projetos e políticas públicas visando endereçar 
propostas viáveis às grandes dimensões territori-
ais, sua biodiversidade e diferentes concepções 
de identidades culturais.

O Brasil assumiu metas de redução de suas 
emissões através de compromissos firmados 
em fóruns internacionais. O cumprimento des-
tas metas exige, no caso da Amazônia, um 
complexo arranjo institucional que envolve o 
pacto federativo vigente e uma integração 
de ações entre as diversas esferas de poder 

engajando também atores da sociedade civil e 
da iniciativa privada. Nesse contexto o papel 
dos governos estaduais em buscar novos mod-
elos de governança é decisivo para o futuro 
da floresta.

Esse estudo tem como objetivo destacar Estado 
do Pará e seu protagonismo em endereçar 
debates a respeito da economia verde, como 
a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas 
(PEMC) e o Plano Estadual Amazonia Agora 
(PEEA), apresentado na 26ª Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(COP-26) em Glasgow em novembro de 2021.

Adicionalmente, o estudo contribui com a dis-
cussão sobre as oportunidades de colaboração 
do Setor Privado para a agenda de conservação 
ambiental, desenvolvimento econômico, justiça 
social e investimentos sustentáveis de modo 
a conciliar conservação e desenvolvimento 
territorial no Pará.
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2. AMAZÔNIA E CLIMA: 
ALIANÇAS E INICIATIVAS SUBNACIONAIS

No contexto dos compromissos assumidos pelo 
Brasil no Acordo de Paris, a Amazônia assume 
um papel de extrema relevância, considerando 
o grande desafio de zerar o desmatamento 
até 2030 e a necessidade de utilizar áreas 
degradadas para cultivos produtivos. 

O governo federal tem papel fundamental, 
mas estratégias e ações dos governos subna-
cionais não são menos importantes. O Pará é 
um território-chave nas políticas de mudanças 
climáticas e já está envolvido em algumas 
iniciativas:

A Coalizão LEAFCoalizão LEAF foi criada para estimular a 
ambição na preservação das florestas tropic-
ais e demonstrar o compromisso dos estados 
com a redução urgente do desmatamento. A 
iniciativa reúne o setor privado e governos 
para fornecer financiamento para a conser-
vação das florestas tropicais e subtropicais de 
acordo com a escala do desafio da mudança 
climática. Em novembro de 2021, anunciou o 
primeiro bilhão de dólares de doadores cor-

porativos e soberanos para países e estados 
comprometidos em aumentar a ambição de 
proteger as florestas tropicais e subtropicais.

A força tarefa dos governadores para o clima A força tarefa dos governadores para o clima 
e florestas (GCF)e florestas (GCF) é uma estratégia global de 
cooperação, que tem como objetivo ser um 
espaço de compartilhamento de experiências 
entre os governadores visando a mitigação 
das mudanças climáticas, especialmente pela 
implementação de mecanismos de redução 
das emissões por desmatamento e degradação 
ambiental (REDD).

O Consórcio Interestadual da Amazonia Legal Consórcio Interestadual da Amazonia Legal 
tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento 
sustentável dos estados membros e a expandir 
a competitividade da região. O consórcio pos-
sui autonomia para captar recursos, promover 
investimentos e executar projetos de interesse 
comum aos nove estados da Amazônia Legal 
brasileira (Acre, Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima 
e Tocantins).

MatthewWilliams-Ellis
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3. PARÁ: 
PERFIL ECONÔMICO E POLÍTICA CLIMÁTICA

3.1 ECONOMIA
O estado do Pará está localizado no norte do 
país, na Amazônia oriental. É o segundo maior 
estado do Brasil e o estado mais populoso da 
Amazônia, com aproximadamente 8,7 mil-
hões de habitantes. É a 11ª maior economia 
estadual do país. Na região amazônica, o 
Pará é o maior mercado consumidor e a maior 
economia, contribuindo com 2,4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional e 42,45% do PIB 
da Região Norte em 2019.

 » O Pará possui riquezas naturais, grande 
potencial energético e investe fortemente 
no desenvolvimento industrial. 

 » Produto Interno Bruto de R$ 178 bilhões.

 » De acordo com um ranking ambiental, social 
e de governança (ESG) dos estados bra-
sileiros em 2021, o potencial econômico 
do Pará cresceu mais do que a média 
nacional, com base em dados de 2017–20 
(IBGE e Tendências, 2021).

O setor de indústrias extrativas predomina em 
termos de valor agregado e o Pará é destaque 
nos cenários nacional e internacional com a 
produção de ferro, bauxita, cobre, caulim, man-
ganês, níquel, ouro, calcário e outros minérios, 

BrasilBrasil ParáPará
Área Territorial (km²) [2010] 8.510.345,54 1.245.870,71

População estimada (n) [2021] 213.317.639 8.777.124

Densidade demográfica (hab/km²) [2010] 22,43 6,07

Produto Interno Bruto a preços correntes (Milhão Reais) [2019] 7.389.131 178.377

PIB per capita (R$)  [2019] 35.161,70 20.734,60

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH [2010] 0,765 0,646

Fonte: IBGE, 2020

Fonte: Fapespa

utilizados em grande medida na construção civil 
e indústria de base, grande parte destinado à 
exportação (Pará, 2022). Além disso, o Pará 
possui uma economia dinâmica, diversificada 
e multisetorial, sendo o segundo estado na 
classificação nacional de produtos alimentícios 
de extração vegetal. 

TABELA 1 PARÁ: INDICADORES ECONÔMICOS

FIGURA 1 REGIÕES DO PARÁ

Baixo Amazonas

Sudeste Paraense 

Marajó 

Marajó 

Nordeste Paraense

Metropolitana 
de Belém 
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Neste contexto, o Estado produziu quase 150 
mil toneladas de açaí - fruto, representando 
cerca de 80% do valor da produção nacional 
(Fapespa, 2021).

A pecuária paraense é também um setor impor-
tante para a economia, sendo o líder nacional 
em efetivo de rebanho bubalino e o terceiro 
maior efetivo de rebanho bovino em 2020 
(Fapespa, 2021). Essa pecuária ocorre em 
grande parte de forma extensiva, gerando a 
necessidade de políticas públicas de controle e 
de fomento tecnológico voltados para melhorar 

a produtividade por hectare e a rastreabilidade 
da cadeia, entre outras medidas.

O Pará possui clima para duas safras anuais, 
solo com alta fertilidade e grande incidência 
de luz, gerando uma produção crescente de 
grãos, que, em 2020, atingiu 1,9 milhão de 
toneladas de soja produzidas em pouco mais de 
556 mil hectares. Também neste contexto há a 
necessidade de controle e fomento tecnológico 
voltados para melhorar a produtividade por 
hectare e a rastreabilidade da cadeia, entre 
outras medidas.

2013
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FIGURA 2 PIB À PREÇOS CORRENTES, PARÁ

Fonte:  IBGE

Fonte:  IBGE
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/pesquisa/10060/60147
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/pesquisa/10060/60147


5

A produção aquícola também vem se destacando 
na economia paraense com um crescimento de 
cerca de 182% entre 2013-2020, enquanto o 
Brasil cresceu 32% no mesmo período (Pará, 
2021a). 

O Estado é o líder na produção nacional de 
cacau, com quase 150 mil toneladas produz-
idas em 2020. O Pará é o maior produtor 
nacional de dendê, tendo dobrado a produção 
de 2016 (1.486.082 toneladas) até 2020 
(2.829.443 toneladas), quando respondeu por 
91% da produção brasileira (Fapespa, 2021). 

O Pará é responsável também por cerca de 
30% da produção brasileira de madeira em 
tora, sediando 68% dos cerca de 1,2 milhões 
de hectares de florestas públicas concedidas 
para a exploração privada por meio de lei nº 
11.284 / 2006 (SFB, 2021). 

O Pará possui ainda cerca de 61 iniciati-
vas de manejo florestal comunitário e familiar 
responsáveis pela produção de cerca de 2,3 
milhões de m³ de madeira nativa em tora em 
assentamentos rurais, territórios quilombolas, 
unidades de conservação e gleba (OMFCF, 
2019).  Neste contexto, ainda que o Pará lid-
ere a área certificada pelo FSC na Amazônia 
Legal, há uma produção madeireira ilegal que 
atua como uma concorrência desleal, além 
de gerar riscos socioambientais. O histórico 
de ocupação paraense gerou uma extensa e 

Brazil Brazil 
(million reais)(million reais)

North North 
Region Region 

(million reais)(million reais)

Pará Pará 
(million reais)(million reais) RankingRanking

Setor Agropecuário 310,714 32,879 14,944 10

Setor Industrial 1,385,804 103,139 55,477 8

Setor de Serviços 3,554,075 141,407 57,020 13

Administração Pública 1,106,091 96,045 34,468 10

Fonte: IBGE, in partnership with the state statistical bodies, state secretariats of government 
and the Manaus Free Trade Zone.

TABELA 2 VALOR AGREGADO BRUTO POR SETOR EM 2019

CARACTERÍSTICAS DA 
ECONOMIA PARAENSE 

 » Segundo maior estado por área do 
Brasil

 » Estado mais populoso e maior mer-
cado consumidor da Amazônia

 » PIB estadual em constante cresci-
mento, mas concentrado na expor-
tação de minério

 » Potencial de crescimento do mer-
cado acima da taxa nacional

 » Segundo maior produtor de alimen-
tos de extração vegetal

 » Responsável por cerca de 30% da 
produção brasileira de madeira 
tropical em tora

 » Líder nacional em efetivo de 
rebanho bubalino e terceiro em 
rebanho bovino

 » Produção crescente de grãos

 » Crescimento de 182% na produção 
aquícola em 2013–20 perante um 
crescimento nacional de 32%
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estratégica malha rodoviária, onde se destacam 
os corredores BR-163 (Cuiabá-Santarém) e 
BR-158, que atravessa sete estados, interligando 
a região centro-oeste do Brasil ao porto de 
Santarém e o oceano Atlântico. Consequente-
mente, o Pará se tornou rota de trânsito para a 
exportação de Produtos brasileiros, especial-
mente produtos agrícolas e semimanufaturados 
do Centro-Oeste. 

Com quase 41 mil km² de corpo d’água conti-
nental, o Pará tem o maior potencial hidroviário 
da região Norte 

 » 62% do total de água doce da Amazônia

 » 3.2% % da água do planeta

 » 40% do estoque nacional de água

 » 20 mil km de navegação interna em cinco 
hidrovias: Madeira-Amazonas, Tocantins-Ara-
guaia, Teles Pires-Tapajós, Capim-Guamá 
e Hidrovia do Xingu.

A relevância econômica do Pará e sua local-
ização estratégica contribuem para que o Estado 
esteja em 4º lugar entre os exportadores nacio-
nais, representando 83% das exportações da 
região Norte e sendo líder no saldo da balança 
comercial em 2020. Entretanto, a pauta de 
exportação paraense está concentrada no setor 
de mineração, que representa cerca de 85% 
do valor exportado em 2020, denotando o 
desafio e a oportunidade para transformar as 
bases produtivas do Estado.

O Pará é também um território culturalmente 
diverso, compreendendo 39 povos indígenas 
e a segunda maior população quilombola do 
Brasil (TFA, 2021). 

Segundo a base da Funai, o Estado abriga 
alguma porção territorial de 56 Terras Indígenas 
com diferentes níveis de reconhecimento legal, 
sendo 93% da área regularizada, representando 
cerca de 34 milhões de hectares (Rizek et al., 
2022). Para acomodar essa multiplicidade de 
atores e setores, o Estado possui um mosaico 
de áreas protegidas e unidades de conser-

vação, Terras Indígenas e Territórios Coletivos 
(quilombolas) somados representam cerca de 
58% do território paraense. 

3.2 POLÍTICA CLIMÁTICA
A configuração territorial paraense é resultado 
da disputa e pressão entre diferentes interesses. 
Estes são configurados por pequenos agricul-
tores e extrativistas familiares, passando por 
grandes conglomerados vinculados a produção 
e exportação de commodities até a presença 
de atividades ilegais como grilagem de terras 
públicas e atividades extrativas ilegais, espe-
cialmente de madeira e mineração. Como 
resultado, trata-se do Estado com maior taxa de 
desmatamento do país (33% em áreas estaduais 
e 67% em área federal) e responde por 43% 
do desmatamento da Amazônia.

As taxas de desmatamento no Pará chegaram 
a apresentar reduções notáveis na década 
de 2000, porém voltaram a crescer a partir 
de 2018 (PRODES, 2022). Neste contexto, 
é notável que cerca de 85% das emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) no Pará em 

MatthewWilliams-Ellis
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2020 são provenientes de mudanças no uso 
da terra e florestas. 

A magnitude dos desafios e das oportunidades 
em território paraense requer do poder público 
a criação das condições necessárias para a 
construção coletiva de um modelo de desenvolvi-
mento amazônico, que respeite sua vocação 
e características socioeconômicas. 

A Política Estadual sobre Mudanças Climáticas 
do Pará (PEMC) sancionada pela Lei 9.048 
de 29/04/2020 representa um marco para 
uma matriz econômica estadual baseada na 
emissão de baixo carbono. A Lei estabelece 
que o Estado adotará ações de redução de 
emissões associadas às fontes antrópicas de 
gases de efeito estufa por meio de metas e que 
publicará periodicamente inventário de gases 
de efeito estufa com base em metodologias 
internacionalmente aceitas.

A Lei prevê também a elaboração do Plano 
Estadual sobre Mudanças Climáticas, além de 
criar na estrutura da Secretaria de Meio Ambi-
ental e Sustentabilidade (SEMAS) o Núcleo de 
Monitoramento Hidrometeorológico e a Dire-
toria de Bioeconomia, Mudanças Climáticas 
e Serviços Ambientais para a implementação 
da PEMC.

Entre os princípios da Lei destaca-se a neces-
sidade de assegurar à população o acesso 
à informação de dados e fatos ambientais, 
do papel do Estado em acompanhar, plane-
jar e fiscalizar a qualidade ambiental e uso 
sustentável dos recursos naturais e de garantir 
a participação da sociedade e dos povos e
comunidades tradicionais. Além disso, o texto 
também institui três figuras: a do poluidor-pa-
gador que deve assumir a responsabilidade 
de arcar com os custos decorrentes do dano 
ambiental, a do protetor-recebedor –  pes-
soa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que recebe incentivos os quais podem 
ser financeiros ou não, por práticas que con-
tribuem para a conservação e a proteção do 
meio ambiente – e a do usuário-pagador que 
deve realizar uma contribuição econômica pela 
utilização de recursos naturais, no intuito de 
racionalizar o uso do capital natural e evitar 
seu desperdício.

Dos objetivos da Lei cabe salientar a adoção 
de instrumentos econômicos, financeiros e fis-
cais para a viabilização da mesma;  apoiar 
a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 
para o enfrentamento às mudanças climáticas 
e das medidas de adaptação e de mitigação 
dos respectivos impactos climáticos; a compat-
ibilização do desenvolvimento econômico às 

FIGURA 3 EMISSÕES DE CO2 DO PARÁ POR SETOR 2020)

Processos Industriais 0%

Resíduos 1%

Agropecuária 11%

Energia 3%

Mudança de Uso 
da Terra e Floresta 

85%

Fonte: SEEG, 2022

https://www.semas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Poli%CC%81tica-Estadual-Sobre-Mudanc%CC%A7as-Clima%CC%81ticas-do-Para%CC%81.pdf
http://seeg.eco.br/download
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políticas de redução das emissões de gases 
de efeito estufa; a realização de programas e 
projetos de educação ambiental; o fomento e 
criação de  instrumentos para a mitigação das 
emissões de gases de efeito estufa; a proteção, 
recuperação e ampliação de sumidouros de 
carbono; e a substituição, gradativa e racional 
das fontes energéticas fósseis por energias 
renováveis, dentre outras.

Para uma política de Ciência e Tecnologia 
que dê suporte à transição para uma matriz 
de baixo carbono a PEMC prevê a criação de 
instrumentos para a promoção da educação, 
da pesquisa e da inovação e o incentivo a 
criação de centros de inovação e de pesquisa 
que promovam a mitigação e medidas de 
adaptação aos efeitos das mudanças climáti-
cas, a ser financiada por entidades públicas e 
privadas. A Política prevê também instrumentos 
econômicos, financeiros e fiscais que fomen-
tem atividades de prevenção, mitigação de 
emissões e adaptação às mudanças climáticas. 

Para oferecer governança perene e participa-
tiva a PEMC prevê a estruturação do Sistema 
Estadual sobre Mudanças Climáticas e esta-
belece o Fórum Paraense de Mudanças e Adap-
tação Climática (FPMAC), como a instância 
de promoção dos debates, consultas e estudos 
sobre as políticas públicas de desenvolvimento 
socioambiental do Pará. O FPMAC, criado 
em 2019, é um espaço que envolve o poder 
público e a sociedade civil para debater formas 
de enfrentamento da questão climática no Pará. 
Nessa esfera institucional público-privada há um 
ambiente colaborativo para discussão, criação 
e implementação das políticas de bioeconomia, 
serviços ambientais e Projetos de Redução 
de Emissões Decorrentes de Desmatamento e 
Desflorestamento (REDD+).

O PEMC reconhece diversos instrumentos de 
captação de recursos por meio dos quais sua 
agenda pode ser financiada (art. 30), bem 
como prevê que os benefícios, inclusive fiscais, 
podem ser revogados para as empresas que 
descumprirem a política (art. 31.)

Os instrumentos de captação de recursos para 
financiar a PEMC (art. 30º):

 » Doações realizadas por entidades públicas, 
privadas, nacionais ou internacionais; 

 » Dotações orçamentárias específicas para 
ações de mitigação e de adaptação climáti-
cas; 

 » Recursos de estratégias econômicas e de 
fundos públicos ou privados nacionais ou 
internacionais; 

 » Incentivos fiscais e financeiros; 

 » Linhas de crédito e financiamento específicos; 

 » Pagamento por serviços ambientais; 

 » Recursos provenientes de contratos de gestão 
e de convênios elaborados com órgãos 
e entidades das administrações públicas 
federal, estadual e municipal; 

 » Redução de emissões provenientes do des-
florestamento e da degradação florestal;  

 » Selos para certificação de produtos pro-
duzidos de forma sustentável; Entre outros. 

BOX1 
COMPOSIÇÃO DE SISTEMA 

ESTADUAL SOBRE MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

 » Comitê Gestor do Sistema Estadual sobre 
Mudanças Climáticas – COGES

 » Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
– CERH

 » Conselho Estadual do Meio Ambiente – 
COEMA

 » Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará

 » Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação 
Climáticas - FPMAC

 » Fóruns Municipais de Mudanças Climáticas

 » Instituto de Desenvolvimento Florestal e 
da Biodiversidade do Estado do Pará - 
IDEFLOR-Bio

 » Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMAS
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A partir da publicação da Política Estadual 
sobre Mudanças Climáticas do Pará, novos 
instrumentos legais foram exarados fortalecendo 
o sistema regulatório do Estado através de Leis, 
Decretos e Portarias.

Dados os limites de mandato e competência 
do setor público, para promover as condições 
habilitantes para o desenvolvimento sustentável 
e justo, é primordial encontrar parcerias e finan-
ciamento para o desenvolvimento e implemen-
tação de ferramentas estratégicas, táticas e 
operacionais que correspondam à magnitude 
dos desafios. Neste contexto, o estado do 
Pará almeja engajar a sociedade civil e o 
setor privado em um ambiente colaborativo de 
construção de soluções baseadas no mercado 
com o objetivo de aumentar a escalabilidade, 
a sustentabilidade e a eficácia das políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

3.3 O PLANO ESTADUAL 
AMAZÔNIA AGORA (PEAA): 
CONSTRUINDO COLETIVAMENTE 
UM DESENVOLVIMENTO TERRITO-
RIAL SUSTENTÁVEL, INCLUSIVO E 
DE LONGO PRAZO

Regulamentado através do Decreto Estadual nº 
941/20, o Plano Estadual Amazônia Agora 
(PEAA) é uma plataforma para a redução 
sustentada do desmatamento no Estado do 
Pará. Lançado oficialmente pelo Governador 
do Estado em dezembro de 2019 durante a 
25ª Conferência das Partes sobre Mudança 
do Clima, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) está a 
cargo da coordenação do Plano, cujo primeiro 
pacote de ações (2020-2023) abrange um rol 
de 24 temas e uma lista de 52 metas. 

Estas se desdobram em 85 ações, distribuí-
das entre 12 órgãos estaduais, além de uma 
Rede Institucional de Parcerias, que tende a 
ser ampliada à medida que o Plano avança 
em sua implementação. A transição para uma 
economia mais produtiva, socialmente inclusiva 
e menos degradante tem por fim posicionar o 

Pará como referência para uma Economia de 
Baixo Carbono. No âmbito do PEAA, o Gov-
erno do Pará estabeleceu a meta de reduzir 
pelo menos 37% das emissões de gases de 
efeito estufa oriundas da conversão de florestas 
até 2030, considerando a média entre 2014 
e 2018, com plano de redução de 43% até 
2035, mediante apoio externo adicional. O 
PEAA busca, também, intensificar a restauração 
florestal em áreas degradadas, com a meta 
de 5,65 milhões de hectares restaurados até 
2030 e previsão de ampliar para 7,41 milhões 
de hectares até dezembro de 2035, mediante 
apoios voluntários. O estado, portanto, se 
propõe alcançar o status de Emissor Líquido 
Zero (Net Zero) para Uso da Terra, Mudança 
do Uso da Terra e Florestas (LULUCF) a partir 
de 2036.   

No componente Fiscalização, Licenciamento 
e Monitoramento Ambiental, para além da 
melhoria na eficiência do monitoramento e 
fortalecimento da capacidade de repressão 
aos crimes, o PEAA prevê um diálogo com a 
iniciativa privada para estabelecer acordos 
setoriais de produção, elementos fundamen-
tais para o alcance de metas de melhoria no 
padrão de sustentabilidade produtivo. O PEAA 
propõe, ainda, que o licenciamento seja uma 

MatthewWilliams-Ellis

https://www.semas.pa.gov.br/transparencia-publica/rede-institucional-de-parcerias/


10 OPORTUNIDADES DO SETOR PRIVADO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO NO PARÁ, BRASIL

das ações para alcançar as metas previstas, 
apoiando a estruturação de cadeias de valor 
de baixo carbono, como aquelas baseadas 
na bioeconomia.

Para além de uma política de governo, o PEAA 
se trata de um plano de longo prazo que con-
vida os diversos setores da sociedade para a 
sua concretização, sem eximir o papel central 
do poder público. Nessa transição a política 
pretende gerar oportunidades para o setor 
privado se desenvolver em conjunto com o 
Estado. Como exemplo, é evidente a defasagem 
do Estado com relação ao desenvolvimento 
de infraestrutura e instalações adequadas para 
cadeias de valor de base florestal. Mudar este 
cenário requer investimentos em pesquisa, 
mercados e infraestrutura para a utilização 
sustentável dos ativos de biodiversidade e 
estruturação da bioeconomia. Em se tratando 
do setor agropecuário e de commodities, há 

espaço para um modelo de expansão mais 
tecnológica do que territorial, promovendo a 
intensificação da produção e visando contribuir 
para a sustentabilidade ambiental e aproveita-
mento das potencialidades locais. Na agenda 
do carbono, é notável que as metas de restau-
ração florestal tendem a criar uma alavanca 
para setores de produtos e serviços associados 
ao desenvolvimento de uma economia verde.

Por meio do PEAA o Governo do Pará reconhece 
a importância do papel do setor privado, seja 
pela escala, seja pelos recursos que maneja, 
seja pela complementaridade. O setor privado 
movimenta 75% do PIB global e os serviços 
prestados pela natureza estão na base de 
muitos processos econômicos, assim como a 
atividade econômica altera a biodiversidade 
e os ecossistemas – muitas vezes de forma 
negativa. Neste contexto, o engajamento do 
setor privado torna-se condição necessária para 

FIGURA 4 METAS, COMPONENTES E PROGRAMAS DO PLANO ESTADUAL AMAZÔNIA AGORA

META 2020 - 2030
(esforço doméstico)

DESMATAMENTO

≤ 1.538,30 Km²≤ 1.538,30 Km²
(redução de 69 
Mton CO2eq 
em relação às 

emissões médias 
2014-18)

DESMATAMENTO

≤ 1.391,80 Km²≤ 1.391,80 Km²
(redução de 

80MtonCO2eq 
em relação às 

emissões médias 
2014-18)

RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL

≥ 5,65 milhões ≥ 5,65 milhões 
de hectaresde hectares 
cobertos por

florestas

RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL

≥ 7,41 milhões ≥ 7,41 milhões 
de hectares de hectares 
cobertos por

florestas

META 2031 - 2035
(mediante apoios voluntários)

Componentes Estruturais do PEAAComponentes Estruturais do PEAA
 » Fiscalização, Licenciamento e Monitoramento ambiental 

(“Comando & Controle“)
 » Ordenamento Territorial, Fundiário e Ambiental
 » Desenvolvimento Socioeconômico de Baixas Emissões 

de GEE

TransversalTransversal
 » Comunicação, Transparência de Dados e Gestão Participativa
 » Infraestrutura e Logística para o Desenvolvimento Sustentável
 » Tecnologia da Informação, Inovação e Pesquisa Científica
 » Financiamento Ambiental de Longo Alcance (Programa Fundo Amazônia Oriental e Ecossistema de Fundos)

Programa operacionalPrograma operacional
 » Força Estadual de Combate ao Desmatamento   

(Decreto Estadual 551/20)
 » Regulariza Pará, CAR 2.0 e Selo Verde
 » Territórios Sustentáveis (Decreto Estadual 344/2019), 

Plataforma TS e Estratégia/Plano Estadual de Bioeconomia

META 2036
STATUS 

EMISSOR 
LÍQUIDO ZERO 
PARA LULUCF

Fonte: Autores, baseado em SEMAS 2020

http://portal.iterpa.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/plano_estadual_amazonia_agora.pdf
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a efetiva implementação de qualquer plano 
de desenvolvimento territorial. Além disso, o 
setor privado possui relativa flexibilidade e 
rapidez, podendo responder rapidamente às 
oportunidades e desenvolver novos mercados 
antes inexistentes ou inibidos, além de gerar 
inovação, fomentar novas tecnologias e for-
talecer o empreendedorismo, gerenciando e 
absorvendo riscos e resultados.

3.4 FUNDO AMAZÔNIA 
ORIENTAL: CATALISANDO 
OPORTUNIDADES DO SETOR 
PRIVADO EM UM MECANISMO 
DE FINANCIAMENTO SEGURO E 
DE LONGO PRAZO

O cumprimento das metas de redução nas 
emissões de GEE exige alteração estrutural do 
modelo econômico predominante em toda a 
região amazônica, e em particular no Estado do 
Pará, para uma economia com baixa emissão 
e maior valor agregado.Essa mudança implica 
numa alteração da composição do PIB estadual 
e sua respectiva emissão de CO2, já que para 
cada 1 tonelada de CO2 emitida no estado 
do Pará o resultado em termos de geração 
de riqueza medido pelo Produto Interno Bruto 
(PIB) é sensivelmente menor do que a média 
brasileira e mundial. Atualmente a relação PIB e 
emissões do Pará está situada em US$137,00 
por tonCO2, enquanto o Brasil produz US$ 
972/ tonCO2 e o restante do mundo situa-se 
em US$ 2.362/ton CO2 (SEMAS, 2022a). 

Nesse contexto, o Fundo Amazônia Oriental 
– FAO, regulamentado pelo Decreto Estadual 
nº 346/2019, é um mecanismo financeiro 
privado orientado a ampliar o investimento no 
desenvolvimento de uma economia de baixo 
carbono no Estado do Pará. Trata-se de um 
instrumento adicional à atuação do poder público 
e outros instrumentos de financiamento, como o 
Fundo Amazônia, para fomentar o PIB estadual 
a partir de segmentos econômicos de baixa 
emissão. Para tanto, o fundo foi concebido 
considerando os elementos fundamentais para 

a alavancagem de quaisquer iniciativas dessa 
complexidade e porte e que visem a atração 
dos investimentos privados, quais sejam: von-
tade política, participação e controle social, 
segurança jurídica, clareza/exequibilidade 
e visão de Estado/continuidade. O Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) é a 
entidade responsável pela gestão do FAO, o que 
envolve atividades de governança, execução 
financeira, prestação de contas e captação 
de recursos. 

O Funbio foi selecionado através de chamada 
pública, reconhecida em âmbito nacional e 
internacional, sendo uma instituição de com-
provado interesse público, dispondo de equipe 
técnica especializada e alinhamento institucional 
e finalístico ao FAO. 

Ao colocar a sociedade civil organizada como 
gestora do FAO, o Governo do Pará busca 
efetivar o compromisso conjunto entre governo, 
sociedade e setor privado, inaugurando um 
modelo em que a defesa do meio ambiente 
envolve todos os segmentos-chave na solução 
de problemas territoriais complexos. Visando 
criar um ambiente favorável e atrativo ao inves-
timento privado, o FAO baseia-se em algumas 
premissas caras à iniciativa privada, quais 
sejam:

Agencia Pará
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 » GovernançaGovernança:  trata-se de um fundo privado 
com finalidade pública gerido pelo Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) que 
dispõe de um Conselho Gestor que conta 
com a participação do governo estadual 
e sociedade civil, além da participação 
de doadores privados.  

 » Segurança JurídicaSegurança Jurídica: conta com instrumentos 
de gestão, acompanhamento e controle, 
com regras claras para recebimento, aporte 
de investimentos e contrapartidas.

 » Política de EstadoPolítica de Estado: trata-se de investimentos 
de médio e longo prazo que perpassam 
as gestões governamentais constituindo-se 
em políticas de estado. 

 » Transparência de Dados e Sistema de Con-Transparência de Dados e Sistema de Con-
formidadeformidade: com divulgação das demon-
strações financeiras, aplicação dos recursos 
do FAO atendendo a códigos de ética e de 
conduta para seus dirigentes, funcionários 
e colaboradores.  

O Fundo possui quatro compromissos funda-
mentais:

 » VolumeVolume: trata-se de um fundo revolvente, 
tendendo à perenidade cujo foco inicial se 
baseia na captação de obrigações privadas 
com meta de captar R$ 300 milhões de 
reais em até quatro anos, havendo captado 
cerca de 11 milhões de reais em poucos 
meses de atuação;

 » AgilidadeAgilidade: trata-se de um fundo privado 
com fins públicos. Isso garante agilidade no 
seu processo de execução com ganhos de 
eficiência e escala a partir de aquisições 
diretas de bens e serviços sem renunciar 
adequados sistemas de controle social 
e compliance. Os recursos ocorrem de 
privado para privado com o governo fun-
cionando como supervisor e não executor 
do fundo, o que possibilita contratar um 
ente nessa tarefa de caráter especializado 
com a função.

 » SegurançaSegurança: a contratação de uma Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse 
Público significa conciliar a agilidade de uma 
organização da esfera privada pertencente 
à sociedade civil e sem finalidade lucrativa 
com controle social. A responsabilidade 
junto ao Estado brasileiro inclui a emissão 
anual de relatórios de atividades junto ao 
Ministério da Justiça.  Ademais, os recur-
sos operados pelo fundo terão auditorias 
internas e externas num sistema de compli-
ance com acreditações internacionais além 
de transparência pública ativa da própria 
sociedade que poderá acompanhar e aces-
sar processos de seleção e contratação 
assim como relatórios financeiros através 
do site do fundo. Estão previstos também 
a elaboração de códigos de ética e con-
duta, assim como a adoção de cláusulas 
relativas ao combate ao trabalho infantil e 
a lei anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) 
para o fundo e sua rede de fornecedores 
e prestadores de serviço.

 » ImpactoImpacto:  O Fundo atuará em 15 eixos 
de financiamento, todos alinhados ao Pro-
grama Estadual de Mudanças Climáticas 
e o Programa Estadual Amazônia Agora, 
fortalecendo a convergência de políticas 
públicas e, portanto, sua capacidade de 
melhoria de eficiência e impacto.   

Para aumentar a capacidade de impacto, no bojo 
da estratégia se insere a execução financeira 
por meio de editais, chamamentos ou atuação MatthewWilliams-Ellis
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(Incentivos/Pagamentos por Serviços Ambien-
tais). De maneira geral, os investimentos devem 
observar os eixos previstos como elegíveis no 
Decreto Estadual que reconhece o mecanismo 
e serão voltados para ações ligadas ao Plano 
Estadual Amazônia Agora. Dentre os eixos de 
financiamento previstos no FAO foram selecio-
nados três eixos prioritários para o período 
2021-2023: Agricultura Regenerativa, Regu-
larização Territorial e Ambiental para Economia 
Verde e estímulo à Bioeconomia.

Do ponto de vista da participação da sociedade 
civil o FAO é composto por três camadas, com 
distintos níveis de atuação e responsabilidades:

Camada deliberativa: Camada deliberativa: integrada por um Comitê 
Gestor do FAO com entidades que são eleitas 
por mandatos específicos através de assentos 
rotativos. Esta camada decide sobre as priori-
dades do Fundo, em alinhamento estratégico 
com o PEAA.

Camada operativa:Camada operativa: integrada por uma entidade 
da sociedade civil, contratada por seleção 
pública, atualmente o Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade (Funbio), cuja responsabilidade 
é aquela de executar os recursos, prestar con-
tas através dos diversos sistemas de auditoria 
supracitados e realizar captação contínua do 
fundo.

CIFOR

em rede junto a iniciativas não governamen-
tais (ONGs, cooperativas, startups), além de 
realizar financiamentos diretos e investimentos 
sinérgicos permitindo captar contrapartidas 
a sua operação. Ao promover uma sinergia 
nos investimentos, o Estado poderá direcionar 
energia e foco para o caráter estratégico das 
políticas públicas, por exemplo investimentos 
em infraestrutura para o escoamento dos pro-
dutos da bioeconomia, a estruturação de uma 
política fiscal e de crédito para atração de 
investimentos privados em cadeias de valor 
sustentáveis, entre outros. Outro exemplo neste 
sentido advém da integração do FAO com a 
Companhia de Desenvolvimento Econômico do 
Pará (Codec), que atua diretamente na atração 
de negócios e investimentos nacionais e inter-
nacionais, além de auxiliar os investidores na 
identificação dos melhores locais para investir 
e promover o encadeamento institucional para 
o desenvolvimento de atividades integrada e 
coordenadas.

A estrutura do FAO está inserida numa arquitetura 
de Ecossistema de Fundos do PEAA, que operam 
diferentes instrumentos e fluxos de financiamento 
provenientes de origens pública, privada e 
mista. Tais instrumentos devem trabalhar de 
forma integrada e complementar, articulando 
rubricas de custeio àquelas de investimentos, 
potencializando contrapartidas recíprocas, 
operando assim numa perspectiva sistêmica 
para combater problemas complexos, como 
é aquele do desmatamento. 

Fazem parte desse ecossistema o FAO (Fundo 
da Amazônia Oriental); o FCA (Fundo de 
Compensação Ambiental); o FEMA (Fundo 
Estadual de Meio Ambiente); o FUNDEFLOR 
(Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal). 
O Fundo Amazônia Oriental também está vin-
culado e pode captar recursos de outros fundos 
e mecanismos de financiamento nacionais e 
internacionais, como aqueles de Ciência e 
Tecnologia; REDD+ (Mecanismo de Redução 
de Emissões por Desmatamento e Degradação 
Florestal, com incremento dos estoques de car-
bono e conservação da biodiversidade); e PSA 
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Camada de controle:Camada de controle: possui como foco realizar 
debates e proposições sobre o FAO sendo 
composto pelos beneficiários diretos e indi-
retos, constituindo-se num canal permanente 
de escuta ativa que permite ao fundo receber 
retornos de sua atuação e dos projetos oper-
ados e ajustar eventuais rumos num processo 
de avaliação continuada.

Instrumentos Econômicos de fomento para Instrumentos Econômicos de fomento para 
Cadeias Sustentáveis Cadeias Sustentáveis 
O papel do Estado do Pará na transição para 
uma matriz econômica de baixo carbono con-
figurada no PEAA é baseado na elaboração 
de políticas e instrumentos visando catalisar 
investimentos públicos e privados para atender 
uma demanda focalizada em setores estratégicos 
dinamizadores desse novo modelo de produção 
sustentável. Nesse âmbito, o instrumento fiscal 
cria demanda efetiva para alavancar cadeias 
produtivas da bioeconomia, além de incentivar 
a reconversão nos segmentos das cadeias 

agropecuárias que necessitam incorporar cus-
tos para modificar sua técnica produtiva em 
prol de uma operação mais sustentável. Além 
da política fiscal o Estado fornece incentivos 
como assistência técnica e investimentos não 
reembolsáveis ou a juros baixos para produ-
tores com dificuldade em absorver os custos 
de reconversão produtiva, principalmente os 
pequenos e médios proprietários. 

Adicionalmente, o Estado contribui ao financiar 
a pesquisa e o desenvolvimento de potenciais 
tecnologias adaptadas às condições locais 
e articuladas de forma sinérgica e voltada 
para a construção da matriz econômica de 
baixo carbono. Esses pressupostos estimulam 
o fomento e a consolidação de segmentos 
econômicos que comportam uma base produtiva 
e tecnológica com menor emissão de carbono, 
ao mesmo tempo em que conseguem gerar alto 
valor agregado em seus produtos e serviços. 
Nessa mobilização dos instrumentos de política 

FIGURA 5 ECOSSISTEMA DE FUNDOS DO PEAA

ECOSSISTEMA 
DE FUNDOS

MULTAS

FUNDO 
GARANTIDOR

DOAÇÕES

AMAZÔNIA 
ORIENTAL (FAO)

ECOSSISTEMA 
DE FUNDOS

TERMOS DE 
AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA (TACS)

FINANCIAMENTO 
CRUZADO

FUNDO 
ESTADUAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL

 (FUNDEFLOR)

FUNDO ESTADUAL 
DE MEIO AMBIENTE 

(FEMA)

Fonte: SEMAS
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BOX 2
O FUNDO AMAZÔNIA ORIENTAL E OS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Os setores em que o fundo da Amazônia Oriental 
investe se correlacionam com os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) das nações unidas e, de 
acordo com o decreto estadual 346/2019, incluem:

I. o ordenamento ambiental, fundiário e 
territorial do Estado; 

II. a implementação e consolidação de 
Áreas Protegidas; 

III. o controle, o monitoramento e a 
fiscalização ambientais; 

IV. o manejo florestal sustentável e a gestão 
de florestas públicas; 

V. a promoção da conservação ambiental 
e do uso sustentável dos ativos de 
biodiversidade, especialmente o incentivo 
aos serviços ecossistêmicos; 

VI. a promoção de atividades e cadeias 
econômicas sustentáveis pautadas no uso 
e aproveitamento dos recursos naturais; 

VII. o incremento de produtividade de 
cadeias produtivas agrossilvipastoris; 

VIII. a recuperação de áreas degradadas e o 
incremento de estoques florestais; 

IX. a promoção da agenda de qualidade 
ambiental nas cidades paraenses, em 
especial as voltadas ao saneamento 
ambiental e à gestão de resíduos sólidos; 

X. o fortalecimento dos instrumentos de 
gestão ambiental integrada, a exemplo 
do Zoneamento Ecológico Econômico, do 
Cadastro Ambiental Rural e dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas, e congêneres; 

XI. a modernização da gestão administrativa 
dos órgãos componentes do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente (SISEMA); 

XII. XII - o fortalecimento dos instrumentos 
de governança e transparência para o 
controle social de políticas públicas;  

XIII. outros temas na área ambiental que 
se mostrem consonantes aos objetivos 
estabelecidos no art. 1º deste Decreto, na 
forma do que deliberar o Comitê previsto 
no art. 5º deste Decreto. 

econômica para mudança da matriz produtiva, 
o BANPARÁ implantou uma Política Institucional 
de Fomento ao Ecossistema de Inovação da 
Amazônia, além de ter criado o Núcleo de 
Bioeconomia e Empreendimentos Inovadores 
– NUBEI com o objetivo de desenvolver uma 
expertise de instituição financeira especializada 
no ecossistema de inovação em bioeconomia 
da Amazônia BANPARÁ, Relatório de Sustent-
abilidade, 2020. 

Para concessão da política de crédito, o BAN-
PARÁ definiu como meta a implantação de 
um sistema informatizado para avaliação e 
monitoramento dos riscos socioambientais, 
inclusive com sinalizações das validades das 
licenças e avaliações integrando a longo prazo 
com plataformas. Nessa perspectiva foram 
adotados procedimentos para monitoramento e 
gerenciamento de riscos  conforme a  Política 
de Responsabilidade Ambiental do BANPARÁ 
(Política de Responsabilidade Socioambiental - 

PRSA, 2021). No planejamento estratégico do 
BANPARÁ consta a implantação gradativa das 
recomendações da Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures – TCFD incorporando o 
tema mudanças climáticas como critério da 
gestão de riscos socioambientais, dentre outras. 

Outra decisão que aponta para um ambiente 
favorável para a atração da iniciativa privada 
foi a definição de incentivos para Crédito Rural 
Sustentável voltados ao surgimento e aceleração 
de startups em bioeconomia na região, geração 
de empresas inovadoras que contribuam para a 
preservação da floresta em pé e agregação de 
valor às cadeias econômicas locais mediante 
a exploração sustentável dos recursos naturais. 
Dessa forma o BANPARÁ pretende ampliar o 
portfólio de produtos com iniciativas verdes, 
como por exemplo a implantação de linha de 
crédito de fomento à energia solar e a linha 
de crédito para agricultores que aderirem ao 
Programa Territórios Sustentáveis.

https://www.banpara.b.br/PortalImagens/zk4aninq/relatorio-de-sustentabilidade-2020.pdf?mode=pad&rnd=132860249401030000
https://www.banpara.b.br/PortalImagens/zk4aninq/relatorio-de-sustentabilidade-2020.pdf?mode=pad&rnd=132860249401030000
https://www.banpara.b.br/PortalImagens/ctgn3ns5/politica-prsa-21-06-21.pdf?mode=pad&rnd=132761035523030000
https://www.banpara.b.br/PortalImagens/ctgn3ns5/politica-prsa-21-06-21.pdf?mode=pad&rnd=132761035523030000
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3.5 POLÍTICA TERRITÓRIOS 
SUSTENTÁVEIS

A Política Territórios Sustentáveis foi instituída 
pelo Decreto Estadual no 344/2019 e é um 
dos eixos do componente de Desenvolvimento 
Socioeconômico de baixas emissões de GEE. 
Trata-se de ferramenta operacional para con-
tribuição do Pará aos compromissos globais de 
desenvolvimento sustentável, notadamente os 
Objetivos da Agenda 2030 e as Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs) do Brasil 
na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).

O objetivo é oferecer alternativas para a tran-
sição econômica das áreas pressionadas pelo 
desmatamento, ofertando contrapartidas que 
possibilitem destravar gargalos desde a reg-
ularização ambiental e fundiária, ao fomento 
de mercado às cadeias sustentáveis. Adicio-
nalmente, o Estado pretende incrementar a 
produtividade por hectare em áreas já aber-
tas, evitando ampliar sua expansão sobre flo-
restas primárias e/ou áreas em processo de 
regeneração natural. Para isso são previstas 
ações que estimulam a adoção de modelos 
produtivos mais intensivos em tecnologia, com 
melhor rendimento per capita por hectare, em 
detrimento dos modelos extensivos já em desuso 
a nível global. Neste sentido, quando o ben-
eficiário requerente está habilitado a acessar 
os benefícios do programa este obtém suporte 
técnico (especialmente para pequenos produ-
tores); suporte para os processos de gestão 
agrícola das fazendas, incluindo ferramentas de 

planejamento e gestão; rastreabilidade através 
da Plataforma “Selo verde”, além de apoio a 
pequenos negócios e acesso a créditos.

As ações iniciais da Política de Atuação Inte-
grada de Territórios Sustentáveis focaram a 
articulação das políticas públicas estaduais, 
culminando com um grupo de trabalho envol-
vendo múltiplos atores. O PEAA estabeleceu 
como Territórios Sustentáveis as regiões de 
integração com base na elevada taxa de 
desmatamento, importantes casos de conflitos 
fundiários e de trabalho análogo ao escravo, 
além da logística e vocação produtiva para 
a bioeconomia.

A Plataforma Territórios Sustentáveis, por sua 
vez, busca oferecer uma estrutura de indica-
dores padronizados para o monitoramento 
dos resultados e mensuração dos impactos 
alcançados por cada iniciativa nos territórios. 
Adicionalmente, a iniciativa permite visualizar 
as informações de maneira agregada, possibil-
itando analisar os efeitos de diferentes projetos 
sobre os mesmos indicadores. 

Essa visualização estratégica favorece a 
identificação de sinergias entre os desafios e 
oportunidades comuns a diversas iniciativas, 
alavancando sua escala e efetividade com 
relação aos três macro-objetivos da Plata-
forma: (i) Promover o ordenamento ambiental 
e fundiário; (ii) Fortalecer as cadeias produti-
vas e o acesso a mercados; e (iii) Ampliar o 
desenvolvimento social e inclusivo. A partir da 
integração com bases de dados do Governo do 
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FIGURA 6 INDICADORES E MACRO OBJETIVOS DA PLATAFORMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS

Fonte: SEMAS/TNC (in press)

Estado, a plataforma possibilita, ainda, acesso 
a ferramentas que agilizam processos como a 
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
No âmbito da Plataforma as contrapartidas do 
setor público e outras ações estruturantes dos 
demais setores são consideradas aceleradores, 
pois contribuem para criar condições habili-
tantes à atuação de iniciativas privadas e da 
sociedade civil no território. Essa visualização 
integrada evita a fragmentação dos esforços 

públicos e privados, permitindo o direciona-
mento de esforços para preencher lacunas na 
provisão dos aceleradores públicos e daqueles 
que podem ser ofertados pelo setor privado 
ou terceiro setor. 

Para tanto, no Observatório dos Territórios 
Sustentáveis, a Plataforma também reúne e 
cruza dados secundários como desmatamento, 
reflorestamento,

OBJETIVOS ALAVANCAS INDICADORES DE RESULTADOS 
DE PLATAFORMA

PROMOVER O 
ORDENAMENTO 
AMBIENTAL E 
FUNDIÁRIO

Ações deAções de
Regularização Regularização 
AmbientalAmbiental

 » Imóveis com CAR validado (n°,%)
 » Imóveis inscritos no CAR (n°)
 » Imóveis com outorga (n°,%)
 » Imóveis com LAR (n°,%)
 » Imóveis com adesão ao PRA (n°,%)
 » Área em recuperação (ha)
 » Passivo em recuperação (%)

Ações de Ações de 
RegularizaçãoRegularização
FundiáriaFundiária

 » Imóveis abarcados pela iniciativa (n°)
 » Imóveis com titulo (n°, %)
 » Produtores em RB (n°,%)

FORTALECER AS 
CADEIAS PRODUTIVAS 
E ACESSO A 
MERCADOS

Ações de Acesso Ações de Acesso 
ao Créditoao Crédito
RuralRural

 » Projetos de crédito (n°)
 » Capacitados em educação financeria e gerencial (n°)
 » Operaçães de crédito contratadas (n°)

Ações Ações de Manejode Manejo
SustentávelSustentável

 » Área com SAFs (ha)
 » Imóveis com projeto de MFSM (n°)
 » Imóveis com sistema de pastoreio rotacionado (ha)
 » Imóveis com plano de manejo de uso múltiplo (n°)

Produção ArtesanalProdução Artesanal
e Agroindústriae Agroindústria
FamiliarFamiliar

 » Agroindústria artesanal vegetal (n°)
 » Agroindústria artesanal vegetal certificada (n°)
 » Agroindústria artesanal animal (n°)
 » Agroindústria artesanal animal certificada (n°)

Acesso a Acesso a 
MercadosMercados

 » Imóveis com certificação florestal e/ou agrícola (n°)
 » Imóveis com algum sistema de rastreabilidade(n°)

Gestão daGestão da
PropriedadePropriedade

 » Imóveis com assistência técnica (n°)
 » Aumento anual de faturamento médio gerado (%)
 » Aumento anual de produtividade média gerada (%)
 » Imóveis com Projeto individual de Desenvolvimento (n°)

AMPLIAR O 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL INCLUSIVO

Fortalecimento Fortalecimento 
Territórios e Territórios e 
ComunidadesComunidades
TradicionaisTradicionais

 » Iniciativas em territórios tradicionais (n°)
 » Territórios tradicionais com iniciativas (n°)
 » Iniciativas em comunidades locais (n°)
 » Comunidades locais com iniciativas (n°)
 » Abrangência das iniciativas em territórios tradicionais (ha)
 » Abrangência em comunidades (ha)
 » Terras indígenas com etnomapeamento (n°)
 » Terras indígenas com etnozoneamento  (n°)

Construção de Construção de 
Capacidades LocaisCapacidades Locais

 » Pessoas capacitadas (ha)
 » Projetos de capacitação (ha)
 » Mulheres capacitadas (n°)
 » Jovens capacitados (n°)
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4. OPORTUNIDADES 
DE ENGAGEMENTO DO 

SETOR PRIVADO

4.1 ESTRATÉGIA ESTADUAL DE 
BIOECONOMIA: O PONTO DE 
RETORNO

A Estratégia Estadual de Bioeconomia do 
Pará está ancorada na Política Estadual sobre 
Mudanças Climáticas (PEMC/PA) e norteada 
pelo Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), 
especialmente em sua diretriz de valorização 
dos ativos e serviços ambientais de provisão, 
regulação, de suporte e culturais. A Estratégia 
Estadual de Bioeconomia busca o desenvolvi-
mento de atividades geradoras de receita fun-
damentadas nos pressupostos conceituais de 
bioeconomia, entendida como uma maneira 
de melhorar a eficiência no uso dos recur-
sos naturais, incluindo tecnologias sociais, 
eficiência no campo, serviços ambientais e o 
ecoturismo. Nessa lógica, a geração de valor 
pela inovação se dá não só pela biotecnologia 
e agregação de valor econômico na forma 
de produtos, processos e matéria-prima, mas 
inclui inovações sociais, organizacionais, de 
mercado e de modelos de negócio ambien-
talmente responsáveis.

A Bioeconomia proposta trata não apenas 
da obtenção de novos produtos a partir de 
tecnologias inovadoras, mas do uso de novas 
tecnologias para promover maior eficiência 
na produção, com o menor uso de recursos 
naturais (ex. água, terra), menor impacto ambi-
ental (redução da emissão de  CO2  ou maior 
retenção de carbono), maior impacto social 
(manter comunidades no campo, gerar valor a 
cultura e aos produtos das comunidades tradi-
cionais, repartir benefícios) e maior impacto 
econômico (geração de renda e emprego).

Levando em consideração soluções que privi-
legiam o conhecimento local adquirido pelos 
povos indígenas e comunidades tradicionais, 
a estratégia busca um modelo de apropriação 
do espaço territorial que leva em conta a 
manutenção e a ampliação dos ecossistemas 
e dos serviços ambientais providos por estes 
grupos. Neste contexto, a participação social 
se apresenta como premissa, com destaque à 
equidade de gênero e à participação local 
voltada para uma distribuição equitativa dos 
benefícios. Podendo, ainda, incorporar à cadeia 
de valor um patrimônio imaterial, represen-

Agencia Pará

Agencia Pará
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tado pela salvaguarda da identidade social, 
coletiva e cultural, costumes e tradições dos 
produtores locais.

O tema ambiental se tornou um pilar geopolítico 
no mundo contemporâneo, sendo a agenda 
climática e de biodiversidade seus principais 
alicerces. A Amazônia e o Pará, com sua 
abundância de recursos genéticos e naturais, 
representam um potencial econômico cujo des-
matamento e degradação implicam na perda 
de alternativas potencialmente promissoras para 
o desenvolvimento regional. Neste cenário, as 
cadeias de valor dos produtos da bioeconomia 
constituem uma oportunidade de modelo de 
desenvolvimento que concilia a conservação da 
floresta e a geração de renda para populações 
locais. No Pará, 30 produtos da bioeconomia 
geraram um valor adicionado total de R$ 5,4 
bilhões em 2019, dos quais 57% da renda 
permaneceu no interior do estado - zona rural 
e entorno (Costa et al, 2021).  

Mediante o imperativo de recuperação 
econômica pós-COVID, a bioeconomia tem 
potencial para apoiar um ambiente sustentável e 
equilibrado, que gere emprego e renda e forneça 

alternativas de desenvolvimento econômico, 
ao mesmo tempo em que fortalece a econo-
mia local. Neste contexto, há oportunidades 
expressivas para investimentos da iniciativa 
privada em cadeias de valor baseadas na 
bioeconomia paraense, tratando-se de um setor 
estratégico para o desenvolvimento territorial 
sustentável. Há espaço para o desenvolvimento 
tecnológico e processamento de produtos da 
sociobiodiversidade que são insumos para bens 
de maior valor agregado. Há também potencial 
para levar a marca “produto da Amazônia” 
a novos mercados nacionais e internacionais, 
ao mesmo tempo em que promove a inclusão 
socioeconômica da população rural, que 
enquanto protege a floresta muitas vezes vive 
em situações de vulnerabilidade.

Um importante instrumento econômico de fomento 
a cadeias da bioeconomia foi disposto pela Lei 
nº  9.312/21  que instituiu o Fundo Garanti-
dor do Pequeno Produtor Rural e da Indústria 
para Bioeconomia (FGPPIB). O Fundo provê 
recursos para operações de financiamento a 
pessoas físicas e jurídicas, objetivando a ala-
vancagem e diversificação produtiva, focado 
na bioeconomia e no manejo sustentável nas 

CIFOR
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cadeias prioritárias do Estado do Pará. Os 
beneficiários das operações de crédito são 
microempresas e empresas de pequeno porte; 
micro e pequenos produtores rurais e urbanos, 
preferencialmente organizados em associações 
ou cooperativas; agricultores familiares, prefer-
encialmente organizados em associações ou 
cooperativas; e pessoas físicas ou jurídicas 
para emissão de títulos verdes. Como incentivo 
está prevista uma diferenciação do ponto de 
vista do valor de financiamento, prazo e taxa 
de juros.

Instrumentos de Ciência e Tecnologia para o Instrumentos de Ciência e Tecnologia para o 
fomento à Bioeconomiafomento à Bioeconomia

Um instrumento fundamental para fortalecer a 
estratégia de bioeconomia é a Lei no 8.427/19, 
que instituiu o Programa Pará Profissional com 
objetivo de ofertar educação profissional e 
tecnológica nas diversas modalidades. Além 
de consolidar, ampliar e verticalizar as cadeias 
produtivas dos eixos prioritários de desenvolvi-
mento no Estado, entre os quais os da Bioeco-
nomia. Também o Inova Pará, amparado pela 
lei nº 8426/16, dispõe sobre incentivos à 
inovação, à pesquisa científica e tecnológica e 
à engenharia não rotineira, visando ao desen-
volvimento tecnológico, econômico, científico 
e social no contexto da competitividade e sus-
tentabilidade do Estado do Pará. Assim, por 

meio da estruturação de sistemas regionais 
de base tecnológica (polos de conhecimento), 
possibilita a inovação, otimização e agregação 
de valor às principais cadeias produtivas.

Outro importante instrumento é a instalação do 
Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá 
PCT GUAMÁ, Centro de inovação instalado em 
uma área de 73 ha, cedida pela Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal 
Rural da Amazônia (UFRA). O parque oferece 
infraestrutura e suporte para startups, micro, 
pequenas, médias e grandes empresas, além 
de abrigar laboratórios avançados de P&D 
especializados em prestar serviços tecnológi-
cos. O Centro Regional Amazônia do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais encontra-se 
no PCT GUAMÁ. Entre outras ações o Centro 
apoia empreendimentos com perfil exportador 
através do Programa de Qualificação para 
Exportação (PEIEX) o que pode ser estratégico 
para produtos da bioeconomia cujo foco é o 
mercado externo (InvestPara, 2017)

4.1.1 PORTFÓLIO DE PRODUTOS 
DA BIOECONOMIA DO PARÁ

O Pará possui indústrias que provavelmente 
crescerão à medida que o estado promover 
o desenvolvimento sustentável baseado nos 
produtos da bioeconomia.

CIFOR
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MANEJO DE AÇAÍ

Pré-exploratório:Pré-exploratório: limpeza da área, inventário, ralea-
mento / anelamento da vegetação, desbaste touceiras, 
obtenção de mudas / enriquecimento, manutenção da 
unidade de manejo, aspectos de saúde e segurança

Exploratório: Exploratório: coleta, debulha, acondicionamento, trans-
porte, comercialização

PósPós-exploratórioexploratório: monitoramento e avaliação

PolpaPolpa: requer branqueamento ou pasteurização, deve 
ser embalado sem contato manual imediatamente após 
o despolpamento, congelado e mantido em -18°C 
(Interelos, 2022).

LiofilizadoLiofilizado: processo nobre da desidratação (água é 
totalmente removida do produto sem perda de carac-
terísticas, propriedades, estruturas físicas e nutricionais) 
que dispensa o uso de conservantes ou de cadeia 
logística do frio.

 »  Polpa fresca para consumo alimentar no mercado 
local

 »  Polpa congelada para consumo alimentar ou indústria 
(Ex: cremes, sorvetes, sucos, etc)

 »  Liofilizado para indústria (alimentar, cosméticos, 
suplementos, etc)

 » Trata-se do 2º maior valor gerado pela extração 
vegetal e silvicultura no Brasil.

 » Pará produziu quase 150 mil toneladas de açaí 
(fruto), 80% do valor da produção nacional em 2020.

 »  Técnicas de manejo aumentam produtividade.
 »  Oportunidade de renda na/da floresta 
 »  Entre 2015-2020 aumentou 39% o volume de açaí 

produzido no Brasil, com crescimento de aprox. 
6,5% ao ano (Interelos, 2022)

 »  Segundo a Embrapa Amazônia Oriental, a cada ano 
a demanda aumenta 15% contra 5% do incremento 
da produção

 »   Seria uma “Berry” amazônica com apelo saudável 
e ambiental.

O Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 
do Açaí no Estado do Pará teve como objetivo aumentar 
a produção por meio do manejo e enriquecimento dos 
açaizais nas regiões de integração do Marajó e Baixo 
Tocantins. Além disso, de 2016 a 2020 plantações 
de açaí em áreas de sequeiro do Pará também foram 
plantadas, manejadas e irrigadas pelo Programa.

O Programa Estadual de Qualidade do Açaí (Decreto 
Estadual nº 250/11) é coordenado pela SEDAP e 
envolve 14 instituições públicas e privadas. Visa introduzir 
boas práticas ao longo da cadeia produtiva (produção 
agrícola, transporte, comercialização, fabricação arte-
sanal e industrial) para garantir a qualidade.

O Decreto nº 1.522/2016 prevê incentivos e isenções, 
entre outros, para a indústria do açaí. 

O Decreto nº 4.676/2001 estabelece regras para alguns 
produtos da sociobiodiversidade, como castanha-do-
pará, polpa de açaí, polpa de cupuaçu, cacau, mel e 
palmito. O decreto prevê benefícios fiscais para esses 
produtos em nos mercados interno no Pará, interestadual 
e no exterior.

A Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos 
da Sociobiodiversidade (PGPMBio) subsidia os produ-
tores caso haja comprovação de que o valor de venda 
do produto esteja abaixo do mínimo determinado pelo 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
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Pré-exploratório: Pré-exploratório: proteção, contagem visual certificada, 
solicitação de cota de captura.

Exploratório: Exploratório: despesca, biometria, transporte, comer-
cialização.

Pós-exploratório: Pós-exploratório: monitoramento e avaliação.w

 » Inteiro e eviscerado congelado para mercado local 
e regional (restaurantes, atravessadores, frigoríficos)

 » Posta, filé, manta para mercado local, regional, 
nacional e institucional (CONAB, compras públicas, 
forças armadas, etc)

 » Salgado para mercado local e regional (feiras, 
restaurantes, atravessadores)

 » Couro para curtumes

 » Práticas de manejo aumentam produtividade.

 » Promove proteção ambiental e conservação de 
outras espécies, além da garantia do patrimônio 
genético natural e proteção territorial para unidades 
de conservação.

 » Geração de renda na/da floresta

 » Versatilidade e bom paladar 

 » Oportunidade para desenvolvimento de mercado 
de nicho 

 » Oportunidade para desenvolvimento de subprodutos, 
tais como colágeno, nuggets, hambúrgueres, produtos 
defumados e pratos prontos.

 » A Lei nº 6.912/2006 - Dispõe sobre incentivo fiscal 
e isenção aplicável aos empreendimentos da indústria 
do pescado (ICMS).

 » O Decreto nº 8.073/2016 promulga o Acordo 
de Comércio Preferencial entre o Mercado Comum 
do Sul (Mercosul) e a União Aduaneira da África 
Austral que, dentre outros pescados, prevê o comércio 
preferencial de pirarucu.

 » A Política de Garantia de Preços Mínimos para 
Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio) 
subsidia os produtores caso haja comprovação de 
que o valor de venda do produto esteja abaixo do 
mínimo determinado pelo Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB).
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MANEJO DE CASTANHA

Pré-exploratório: Mapeamento e marcação das árvores, 
Limpeza e manutenção das estradas, Seleção das árvores, 
Corte de cipós
Exploratório: técnicas de impacto reduzido.
Pós-exploratório: monitoramento e avaliação

 » Castanha sem casca (preço varia de acordo com 
oito classes de tamanho)

 » Farinha: produzida a partir da prensagem da castanha 
inteira ou das castanhas quebradas não aproveitadas

 » Óleo: produzido a partir da quebra da castanha 
sem casca, prensagem, aquecimento e separação 
entre óleo e sólido - Exige requisitos técnicos mais 
rigorosos

 » Indústria alimentícia (pães, chocolate, biscoito, mix 
de castanhas, aperitivos, etc) e de cosméticos

 » Mercado institucional (CONAB, compras públicas, 
forças armadas, etc)

 » Geração de renda na/da floresta
 » 5º maior valor gerado pela produção brasileira de 

extração vegetal e silvicultura 
 » Existem ao menos 32 organizações coletivas dedicadas 

à produção de castanhas no Pará (Conexsus, 2021)
 » Recomendada por nutricionistas e entra como insumo 

em diversos produtos com proposta saudável e voltados 
ao público que não consome produtos de origem 
animal (Interelos, 2022)

 » O consumo de nozes e castanhas no mundo cresce 
7% ao ano, mas a produção nacional está estagnada 
(Interelos, 2022)

 » Oportunidade para desenvolvimento de mercado 
de nicho

 » O decreto nº 4.676/2001 define regras específicas 
para alguns produtos da sociobiodiversidade, tais 
como: castanha-do-pará, polpa de açaí, polpa de 
cupuaçu, cacau, mel e palmito. Os benefícios fiscais 
da regulamentação para esses produtos se aplicam 
em três esferas de comercialização – interna ao 
estado do Pará, interestadual e exterior.

 » A Política de Garantia de Preços Mínimos para 
Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio) 
subsidia os produtores caso haja comprovação de 
que o valor de venda do produto esteja abaixo do 
mínimo determinado pelo Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB).
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AGROFLORESTA DE CACAU

Planejamento e licenciamento da operação via projeto 
técnico (Planejamento financeiro, da produção e de 
mercado)

Requer declaração de Aptidão ao Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) Ativa
Atividades produtivas: roçagem, calagem, balizamento, 
abertura de berços, adubação, demarcação da área, 
plantio, poda e desfolhamento, replantio, manutenção 
de equipamentos.

 » Mel do cacau: Mel do cacau: extraído a partir de prensa mecânica 
a frio

 » Polpa de cacau: Polpa de cacau: ocorre através de despolpadeira 
que separa amêndoa e polpa sem danos - utilizadas 
em sucos e drinks 

 » Amêndoa em baba: sementes e polpas são fermentadas 
por 4 a 6 dias

 » Amêndoa: Amêndoa: amêndoa em baba após secagem (até 
7-8% de umidade para não mofar) + seleção e torra

 » Nibs de cacau: após torra, sementes são descascadas 
e quebradas - principal matéria prima para fazer 
chocolate amargo de qualidade

 » Liquor: Liquor: nibs são moídos até virar massa - principal 
matéria prima para chocolate

 » Manteiga de cacau: gordura extraída do liquor - 
utilizada para produção de chocolate e cosméticos

 » Cacau em pó: Cacau em pó: Parte sólida do liquor transformada 
em pó - utilizada para produção de chocolate em 
pó ou achocolatado

 » Chocolate: Chocolate: obtido a partir da mistura de derivados 
de cacau (liquor, cacau em pó e/ou manteiga de 
cacau) com outros ingredientes 

 » Brasil é o 7º maior produtor mundial - PA e BA somam 
87% da produção nacional

 » Brasil importa cacau em grão 
 » Importação crescente de derivados ao longo do 

tempo e exportação de derivado sem queda
 » Mercado interno é relevante e com potencial de 

crescimento

 » O Brasil é o sétimo maior produtor mundial, com 
Pará e Bahia respondendo por 87% da produção 
nacional

 » O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, 
representando 47,15% da produção brasileira de 
cacau, o equivalente a 146.409 toneladas (Agencia 
Pará, 2022).

 » O Estado possui um grande diferencial por ser o único 
produtor de cacau nativo de várzea do mundo, com 
produtividade de 917 kg/ha e taxa média anual 
de crescimento da produção de 13,7%. 

 » Atividade intensiva em mão-de-obra e gera excedentes 
econômicos ao constituir-se em uma das mais elevadas 
taxas internas de retorno entre as atividades que 
compões o agronegócio paraense (Oliveira, 2016).

 » Representa uma solução para mitigar o desmatamento, 
sendo comumente utilizada para regeneração de 
áreas degradadas, além de atuar como sumidouro 
de carbono e promover adaptação às mudanças 
climáticas

 » Brasil poderia diminuir a importação de cacau e 
exportar produtos derivados

 » Programa de Aceleração do Crescimento e 
Consolidação da Cacauicultura no Estado do Pará 
- PAC CACAU-PA e Fundo de Apoio a Cacauicultura 
do Estado do Pará - FUNCACAU (Lei 7.093 / 2008).

 » Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 
da Cacauicultura no Pará – PRODECACAU.
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PISCICULTURA

Planejamento e licenciamento da operação a partir da 
definição da modelagem dos tanques (tanque escavado, 
tanque rede, tanque suspenso), tamanho da lâmina d’água 
e espécie(s) a serem utilizadas, definição estratégica 
do fornecimento de capital de giro para aquisição de 
insumos como ração e alevinos e pagamento de custos 
de energia elétrica (preferencialmente solar).

Pré-exploratório: Pré-exploratório: definição locacional dos empreen-
dimentos, obras civis para instalação dos tanques e 
instalação de equipamentos para aeração entre outros.

Exploratório: Exploratório: aquisição de insumos, produção de peixes 
(sugestão tambaqui) e comercialização em escala.

Pós-exploratório: Pós-exploratório: monitoramento e avaliação

Instalação de unidade de processamento e beneficiamento 
do pescado oriundo da piscicultura para efetuar evis-
ceração, cortes especiais, embalagem e marca própria

O mercado de piscicultura no Brasil ultrapassa as 600 
mil toneladas ano. No caso da região Norte, a pro-
dução total ultrapassa as 100 mil toneladas ano com 
prevalência do estado de Rondônia seguido do Estado 
do Pará (Interelos, 2022).

 » Mercado da piscicultura cresce a cada ano em 
prevalência a do pescado artesanal (Interelos, 2022).

 » Previsibilidade da produção permite assegurar 
fornecimento estável para cadeia de beneficiamento 

 » O Tambaqui permite alcançar mercados de varejos do 
centro-oeste e sudeste possibilitando preços melhores 
e venda em escala (Interelos, 2022).

 » A piscicultura oferece um resultado financeiro por 
ha que se contrapõe aquele da pecuária extensiva 
(Interelos, 2022).
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Apesar das especificidades de cada cadeia, 
de modo geral a viabilidade operacional de 
todas passa pelo componente de infraestru-
tura e logística. Organizar uma economia 
da floresta requer superar longos percursos 
entre a localização da matéria prima e as 
estruturas de beneficiamento, até alcançar o 
mercado consumidor final. O desafio é manter 
a viabilidade econômica e operacional sem 
promover investimentos em infraestrutura de 
elevado impacto ambiental. Isso implica con-
sorciar modais logísticos nos quais a variável 
da sustentabilidade tenha um papel decisivo na 
concepção da cadeia de valor. Adicionalmente, 
mercados estruturados adotam requisitos fitos-
sanitários que requerem estruturas e processos 
padronizados na produção e beneficiamento, 
além de exigir conhecimento aplicado e ano-
tação de responsabilidade técnica.   

Outro ponto comum é a necessidade de 
assistência técnica especializada voltada para 
melhorias na eficiência e gestão produtiva 
e atendimento para padrões técnicos e/ou 
exigências fitossanitárias. Mediante ineficiência 
dos fatores habilitantes, predominam cadeias 
de ciclo curto, não raramente informais, com 
baixo nível de processamento e limitado valor 
agregado gerado aos produtores, extrativistas 
e manejadores.

Twenty20

Dentre as recomendações para transformar 
este cenário, Costa et al. (2021) elaboram 
um leque de recomendações, tais como: 

 » Políticas de CT&I devem ser orientadas 
pelo paradigma agroecológico e se artic-
ularem a políticas públicas ou iniciativas 
privadas de assistência técnica para as 
necessidades tecnológicas, mercantis e 
industriais da  bioeconomia.

 » Criação de incentivos e linhas de crédito 
específicos para as cadeias de produtos 
da sociobiodiversidade condicionados à 
provisão dos serviços ecossistêmicos e a 
conservação da biodiversidade, isto é, a 
critérios de sustentabilidade nos processos 
de extração e produção que não gerem 
riscos de perda de biodiversidade, por 
exemplo, associados à superexploração ou 
ao monocultivo de determinadas espécies 
tal como o açaí cultivado em terra firme. 
Adicionalmente, é importante que as linhas 
de crédito existentes sejam facilitadas e 
adequadas à realidade das cadeias de 
valor da sociobiodiversidade.

 » Políticas de crédito e assistência técnica 
devem ser obrigatoriamente articuladas 
para ocorrerem juntas. Previsão de acom-
panhamento familiar pela ATER por um 
período não inferior a dois anos, em que 
possa haver visitas técnicas às áreas de 
produção familiar e atividades mais ampli-
adas para favorecer canais de integração 
dentro das comunidades. Durante a ATER 
deve haver liberação de créditos para que 
as famílias tenham condições de seguir as 
recomendações.

CIFOR
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 » Realização de chamadas públicas de ATER + 
Crédito específicas por Região de Integração 
com foco nas especificidades regionais.

 » As chamadas públicas e/ou editais devem 
conceber apoio a projetos produtivos que 
podem ser tanto agroextrativistas como 
dirigidos a atividades de processamento da 
produção (batedeiras de açaí, por exem-
plo). Portanto, podem ser rurais ou urbanos, 
considerando rentabilidade, soberania 
alimentar e tanto a experiência quanto a 
demanda técnica das famílias atendidas.

 » ATER deve ser feita por equipes multidisciplin-
ares, com equidade de gênero e saberes, 
com a incorporação de técnicos(as) oriun-
dos(as) da região atendida, para que a 
troca de saberes e experiências locais no 
manejo dos ecossistemas florestais ou dos 
SAFs seja compartilhada.

 » Planejar nas ações do Fundo Amazônia 
Oriental a captação de recursos específi-
cos para o desenvolvimento das cadeias 
de PFNM.

 » Planejar nas ações do Fundo Amazônia 
Oriental a captação de recursos para a 
capacitação de jovens extrativistas para 
a valorização do PFNM.

 » Retomar nos Planos de Outorga Florestal 
o apoio ao extrativismo, à organização 
da produção e a valorização dos PFNM.

 » Viabilizar nos Planos de Outorga Florestal 
processos de concessão e financiamentos 
para o manejo florestal comunitário, com 
foco em PFNM.

 » Desenvolvimento de um Sistema Contínuo 
de Base de Dados de Produtos da bio-
economia.

 » Criação de sistema de estatística e regis-
tro de produtos exportados que não pos-
suem código no sistema de Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM); levantam-
ento de quantidade e valor de produtos da 
sociobiodiversidade exportados; empresas 
exportadoras; estado e país de destino.

OPORTUNIDADES PARA EXPOR-
TAÇÃO DE PRODUTOS DA BIO-
ECONOMIA

O Pará exporta mais produtos compatíveis com 
a floresta que os demais estados da Amazônia 
Legal juntos. Ao todo são 44 produtos que 
geram uma receita de US$ 257 milhões de 
dólares contra 41 produtos de todos os demais 
estados da Amazônia, gerando US$ 43 mil-
hões de dólares (SEMAS, 2022). No entanto, 
quando comparamos a participação destes 44 
produtos no mercado mundial observamos que 
se trata de um volume que movimenta US$ 121 
bilhões de dólares, ou seja, aproximadamente 
0,2%. Quando ampliado para 64 produtos 
exportados pela Amazônia como um todo, o 
percentual diminui ainda mais. Há, portanto, 
oportunidades para o Pará vender mais pro-
dutos da bioeconomia no mercado global, 
desde que o estado atenda a requisitos que 
vão desde a qualidade do produto, regular-
idade, certificação, entre outras exigências. 

CIFOR



28 OPORTUNIDADES DO SETOR PRIVADO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO NO PARÁ, BRASIL

O governo do estado do Pará vê oportunidades 
para aumentar o volume e o investimento nas 
cadeias produtivas existentes que têm potencial 
de crescimento em mercados de exportação 
já dinâmicos. 

Também se propõe a identificar gargalos e 
remover barreiras nos mercados doméstico 
e mundial, como melhoria dos processos de 
produção, distribuição e infraestrutura, entre 
outras variáveis. As linhas de financiamento 
serão desenvolvidas paralelamente aos instru-
mentos do Fundo Amazônia Oriental para atrair 

investimentos de longo prazo, como subsídios, 
incentivos, acesso rural ao crédito e desempenho 
ambiental. Para lidar com tamanho desafio 
o Plano de Bioeconomia do Pará está sus-
tentado no próprio orçamento do Estado e, 
adicionalmente, prevê a alocação de fundos 
nacionais e internacionais, públicos e privados, 
dentre outros recursos e investimentos. Há, 
neste contexto, variadas oportunidades de 
colaboração financeira e não financeira em 
pesquisa e desenvolvimento, assim como na pro-
dução, infraestrutura, logística, comercialização 
e repartição de benefícios dessas cadeias.

Agencia Pará
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     P&D
PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, 

COMERCIALIZAÇÃO E REPARTIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS 

 » Mapear capacidades produtivas locais para cadeias 
baseadas em recursos da biodiversidade

 » Fomentar a organização de “clusters” integrados de 
bioeconomia em áreas estratégicas envolvendo institu-
ições de P&D, startups de inovação em bioprodutos e 
bionegócios, cooperativas de produtores locais e estru-
turas de beneficiamento e comercialização aumentando 
escala, regularidade e qualidade da produção.

 » Desenvolver indústrias de produtos da bioeconomia, 
como fármacos, fitoterápicos, cosméticos, nutrientes, 
essências, energéticos, alimentos, bebidas, fibras, 
biocombustíveis, etc.

 » Fomentar tecnologias de gestão que permitam a inte-
gração das operações e dos mercados locais, region-
ais e globais

 » Investimento em estruturas e/ou processos que possibi-
litem garantir exigências de qualidade e certificação 
para conferir confiabilidade junto ao mercado consumi-
dor nacional e internacional 

 » Investir em mecanismos de monitoramento e rastreabili-
dade que garantam que a cadeia não envolve desmat-
amento, como exigido por requisitos de compra como 
os da União Europeia

 » Financiamento de cadeias da biodiversidade for-
talecendo as diversas etapas produtivas (da extração 
da matéria prima à agregação de valor) e comercial-
ização (capital de giro) 

 » Otimizar capacidade hídrica e energética para pro-
dução no interior da floresta

 » Desenvolver estruturas de escoamento para produtos da 
bioeconomia, cumprindo padrões fitossanitários

 » Fomentar o processamento industrial para agregação 
de valor para produtos da bioeconomia, cumprindo 
padrões fitossanitários

 » Reestruturar e profissionalizar o modal logístico estad-
ual, especialmente atendendo ao interior com atenção 
aos aspectos de sustentabilidade

 » Desenvolvimento de “marketplace” e outros mecanismos 
de comercialização dos produtos da bioeconomia

 » Aumentar a escala sustentada dos produtos da bioeco-
nomia visando mercados de exportação

 » Desenvolver tecnologias sociais e de baixo impacto
 » Desenvolver linhas de crédito específicas para a 

bioeconomia, incluindo toda a cadeia produtiva e os 
trabalhadores da floresta 

 » Fomentar inovações que aumentam a rentabilidade 
desses modelos de negócios.

 » Estabelecer plataformas de engajamento e discussão 
de agendas comuns que envolvem mercados, empresas 
e comunidades  

 » Estabelecer marcos regulatórios para garantir segu-
rança jurídica para investidores e comunidades

 » Promover sinergia entre iniciativa privada, governo e 
academia 

 » Criar modelos de negócios baseados em uso suste-
ntável da biodiversidade

 » Propor modelos de integração das tecnologias 4.0 às 
cadeias da bioeconomia 

 » Desenvolver colaborativamente ferramentas de rastre-
abilidade e blockchain, para maior integridade de 
informações origem dos produtos da bioeconomia do 
Pará

 » Apoiar a expansão do benefício fiscal existente na 
cadeia do Açaí (Decreto Estadual nº 1.522/16) para 
outras commodities sustentáveis garantindo incentivos 
às empresas que verticalizem e agreguem valor em 
território paraense 

 » Desenvolver mecanismos de participação do setor 
privado, sociedade civil e comunidades locais no 
âmbito das intervenções no modal logístico estadual

 » Desenvolver sistema para detectar e monitorar efeitos 
positivos e negativos das intervenções de infraestrutura 
e logística

 » Formar capacidades e inteligência localizada para 
cumprimento de padrões fitossanitários

 » Formar mão-de-obra para o manejo sustentável da 
produção em suas diversas etapas. 

 » Fomentar o processo de exportação dos produtos da 
bioeconomia em parceria com o Governo Federal

 » Combinar o conhecimento científico e os sistemas de 
conhecimento dos povos tradicionais

 » Formar capacidades e inteligência local
 » Estruturar um sistema de repartição de benefícios e de 

salvaguardas
 » Elaborar estratégias e mecanismos de comunicação e 

marketing para divulgação e o fortalecimento interna-
cional da identidade amazônica
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4.2 COMMODITIES 

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento 
Agropecuária e da Pesca do Estado do 
Pará (SEDAP) em 2019 o estado produziu 
1.781.672 toneladas de soja correspondendo 
a R$ 1.985.588.000,00. A soja é o principal 
produto agro exportado pelo Pará correspon-
dendo a 50,13% da pauta. O Pará configura 
entre os 10 maiores exportadores de grãos do 
País, com 30% do total da área de lavouras 
ocupada para o grão. Entre 2010 e 2020, 
a área cultivada expandiu de 85,4 mil para 
603.473 mil hectares, tornando-se a cultura de 
maior representatividade no Estado (Agência 
Pará, 2021). No que tange ao milho, segundo 
o Estado produziu 827.720 toneladas, corre-
spondendo a R$ 482.182.000,00 (SEDAP, 
2020). Com a implementação da agenda 
climática no Estado do Pará essa expansão 
da produção de grãos passou a ser moni-
torada pelo Governo do Estado que lançou 
um conjunto de políticas visando fomentar o 
aumento da produção a partir do incremento 
de produtividade por hectare em detrimento 
da expansão territorial.

No que se refere ao rebanho bovino, o Pará teve 
em 2020 o terceiro maior rebanho, com 22,3 
milhões de cabeças e taxa de crescimento de 
6,3%. No que tange ao rebanho bubalino, o 

Pará lidera com 605,1 mil cabeças em 2020, 
um aumento de 10,7% em relação a 2019. 
Entre os municípios, Chaves (PA) manteve a 
liderança com 190,7 mil cabeças e alta de 
8,7%, no ano (IBGE, 2020)

Segundo a Federação da Indústria do Estado 
do Pará (FIEPA, 2022), em 2021, a mineração 
comercializou US$ 27.069.358.308 bilhões 
em produtos exportados, principalmente para 
a China. Em minério de ferro bruto, o Pará 
exportou mais US$ 21.765 bilhões, regis-
trando um crescimento de 55,82%, seguido 
do minério de cobre que negociou no mercado 
internacional cerca de US$ 2.516 bilhões, 
da alumina calcinada que bateu US$ 1.242 
bilhões no período, e do alumínio que alcançou 
US$ 347.817.832 milhões.

Agenda do clima e devida diligência:  tendência Agenda do clima e devida diligência:  tendência 
para o mercado internacional de commoditiespara o mercado internacional de commodities
A agenda de auditoria progressiva de origem 
e rastreamento de commodities ligadas ao 
agronegócio e pecuária é cada vez mais exi-
gente podendo afetar fortemente a economia 
do Pará como estado exportador. Observam-se 
no nível regulatório propostas de lei para a 
aprovação de legislações que aprimoram a 
transparência de dados ASG (Governança 
Social e Ambiental) no mercado financeiro e 
responsabilizam empresas pela mensuração e 
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mitigação dos riscos socioambientais ao longo 
de suas cadeias de abastecimento.

Do lado do consumidor, no ano de 2022 
constatam-se projetos regulatórios na União 
Europeia – EU  e no Reino Unido exigindo que 
as empresas meçam e mitiguem os riscos de 
desmatamento em suas cadeias de suprimentos. 
Este movimento continua ao nível dos esta-
dos-nação que compõem a UE. Por exemplo, a 
Alemanha aprovou uma legislação em 2021, 
com vigência a partir de 2023, exigindo que 
as empresas monitorem os riscos em direitos 
humanos e meio ambiente e denunciem abusos 
de direitos humanos e ambientais, estendendo 
as obrigações de devida diligência a fornece-
dores estrangeiros. 

Essa postura começou mais recentemente a 
ser acompanhada também pela China, princi-
pal destino de sete dos dez maiores produtos 
exportados pelo setor: soja, carne bovina, 
açúcar, celulose, frango, algodão e carne suína. 
Segundo a Agriforum a subsidiária da maior 
empresa de alimentos e agricultura da China 
anunciou recentemente a meta de rastrear toda 
a soja que compra no Brasil de fornecedores 
diretos até 2023. Segundo a empresa, o com-
promisso resulta da linha de “financiamento 
verde” superior a US$ 2 bilhões obtida junto 
a bancos internacionais em 2019, que prevê 

descontos nos juros com base em resultados 
de sustentabilidade (Agriforum, 2021). 

Esse contexto demanda rastreabilidade e respons-
abilidade nas cadeias do agronegócio e da 
pecuária com a necessidade de construção 
de evidências consistentes para procedimentos 
de devida diligência, que poderão funcionar 
como pré-requisitos para o acesso a determi-
nados mercados.

Políticas públicas para o fomento, controle Políticas públicas para o fomento, controle 
e fiscalização da produção de commoditiese fiscalização da produção de commodities
Nos últimos anos, o Governo do Estado do 
Pará construiu um conjunto de políticas públicas 
para apoiar o fomento à uma produção de 
soja, milho e pecuária baseada num modelo 
de sustentabilidade. Esse arcabouço de políti-
cas é a base do PEAA, cuja premissa decisiva 
foi a institucionalização da Política Estadual 
de Mudanças Climáticas (Lei 9048/2020), 
que estabeleceu os eixos centrais e os respec-
tivos mecanismos para a efetiva redução da 
emissão de gases de efeito estufa até alcançar 
a condição de emissão líquida zero no setor 
de terras e florestas a partir de 2036. Nesse 
sentido, as mudanças ocorridas partiram de 
uma estratégia que integra instrumentos da 
esfera econômica - controle e fiscalização - 
inovação e os aplica às políticas fundiárias e 
agropecuárias.
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O programa Regulariza Pará amplia a capaci-
dade de análise gerada a partir dos dados do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), municipaliza o 
mesmo, aumentando a capacidade de escala e 
cruza informações de propriedades com terras 
indígenas e unidades de conservação possi-
bilitando o cancelamento daqueles cadastros 
de imóveis sobrepostos a estes territórios. Para 
garantir a transparência, o CAR encontra-se 
integrado à Plataforma Selo Verde, um por-
tal público com dados abertos que monitora 
a cadeia da pecuária e fortalece o controle 
social da mesma.  

A plataforma permite que pelo cruzamento de 
informações do CAR com as GTAs (Guias de 
Transporte Animal), o produtor possa inserir 
o código CAR e acessar informações sobre 
possíveis pendências ambientais ligadas à 
cadeia de produção de um determinado produto, 
possibilitando a emissão de um diagnóstico 
ambiental automático. Trata-se de um instru-
mento que permite ao mercado se informar 
com maiores níveis de confiabilidade sobre 
a origem legal da carne bovina adquirida, 
além de facilitar a avaliação por eventuais 
investidores sobre quais são os ativos rurais 
que estão em situação regular. A Plataforma 
Selo Verde iniciou seu funcionamento para a 
cadeia da pecuária sendo que o Estado tem 
a ambição de expandir a ferramenta para 
avaliar a regularização ambiental em outras 
cadeias de valor.

Instrumentos de Ciência e Tecnologia Instrumentos de Ciência e Tecnologia 
A construção de uma estratégia de baixo car-
bono para commodities de pecuária e grãos 
exige múltiplas ações voltadas para acomo-
dar a expansão agrícola em áreas já aber-
tas, aumentar a produtividade kg/ha/ano 
e expandir a área de grãos para áreas de 
pastagens degradadas. Para a pecuária, o 
Estado apresenta um pacote tecnológico com 
reforma de pastagem (adubação, nutrição do 
solo e implantação de pastejo rotacionado), 
apoio para mecanização, fortalecimento da 
Infraestrutura, Nutrição Estratégica, rastreabi-
lidade, entre outras. No que tange a floresta 

Galyna Andrushko
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nativa é necessário aumentar a área sob manejo 
florestal sustentável. Em síntese é necessário 
dissociar a expansão da produção agropecuária 
do desmatamento, incentivando modelos que 
aliem produção sustentável à elevada pro-
dutividade, com técnicas de regeneração e 
reflorestamento. Nesse sentido, uma política de 
ciência e tecnologia cumpre um papel essencial 
para esse arranjo econômico-produtivo que se 
pretende incentivar. 

Neste sentido, o Decreto Estadual Nº 1.777/21 
dispõe sobre o tratamento tributário concedido 
para execução de projetos de pesquisa cientí-
fica ou tecnológica. O decreto considera a 
inclusão socioeconômica e a sustentabilidade 
ambiental como um dos eixos da Política de 
Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. Assim como regulamenta o 
tratamento tributário aplicável aos empreendi-
mentos da indústria do pescado, indústria em 
geral, indústria da pecuária e agroindústria, 
desde que atenda a licença fornecida pela 
SEMAS, tenha comprovada observância da 
regularidade ambiental e seja alinhado ao 
Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), entre 
outros pré-requisitos. 

Outro elemento estratégico do Decreto é a 
inclusão tecnológica de agentes econômicos com 
prioridade para pequenos e médios produtores 
rurais e micro e pequenos empreendedores 
urbanos, bem como das micro, pequenas e 
médias empresas.

Articulação e integração com iniciativas do Articulação e integração com iniciativas do 
setor privado setor privado 
No Estado do Pará observa-se um ecossistema 
de financiamento que inclui vários projetos 
de doações de organizações internacionais, 
setor privado, filantrópico e financiamento 
de carbono. Parte considerável integrados a 
contrapartidas de recursos públicos estaduais 
aumentando a capacidade de alavancagem 
e consequente impacto e escala.

A elaboração do PEAA, assentado num conjunto 
de políticas estaduais que dão substância ao 
mesmo, e a constituição do Fundo da Amazônia 
Oriental como seu principal instrumento finan-
ceiro de aplicação do mesmo, coloca o Pará 
numa posição vantajosa para a redução do 
desmatamento e desenvolvimento de negócios 
baseados numa matriz de baixo carbono.

O Pará já implementou mecanismos, estabele-
ceu metas quantitativas georreferenciadas com 
prazos para redução do desmatamento e/ou 
emissões e implantou sistemas funcionais e 
inovadores de monitoramento e rastreamento 
da produção de commodities e políticas estru-
turadas de incentivo. 

Além disso, o estado possui programas em 
andamento envolvendo a sociedade civil e 
atores privados, bem como recursos públicos 
e privados nacionais e internacionais – tanto 
empréstimos quanto doações – para fins filantrópi-
cos ou focados em negócios de impacto.

TNC
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4.2.1 PORTFÓLIO DE INICIATIVAS 
O Pará possui iniciativas em cadeias produtivas 
de commodities que podem ser ampliadas:

Cooperativa Mista Alternativa Cooperativa Mista Alternativa 
de pequenos produtores do Alto de pequenos produtores do Alto 
Xingu (CAMPPAX), Xingu (CAMPPAX), criada em 

2013, a cooperativa composta por 200 
famílias tem uma produção anual de cerca 
de 1.000 toneladas de cacau além de outros 
produtos como castanha do Pará, jaborandi, 
abacaxi e outras frutas.A CAMPAX já está 
se estruturando para obter certificações 
como ‘Comércio Justo’ e ‘Orgânico’ e faz 
parte de projetos como o Value Forest, 
em parceria com o Instituto de Florestas e 
Agricultura.

Cooperativa Agrícola Mista de Cooperativa Agrícola Mista de 
Tomé-Açú (CAMTA),Tomé-Açú (CAMTA), criado em 
1929 por imigrantes japone-

ses, verticaliza a produção agroflorestal e 
trabalha principalmente com o comércio 
de polpa de frutas. Só em 2020, a coop-
erativa produziu 3.243.162 toneladas 
de polpa de frutas, ao lado de cacau e 
pimenta preta. 

CONSERVCONSERV, uma realização do 
IPAM em colaboração com o 
Environmental Defense Fund e 

o Woodwell Climate Research Institute, o 
projeto compensa financeiramente produtores 
rurais que preservam vegetação nativa que 
legalmente seriam passíveis de supressão. 
Programa Territórios Inclusivos e Sustentáveis 
na Amazônia, executado pela ONG Soli-
daridad com recursos do GEF – The Good 
Energies Foundation, Norad, NICFI Iniciativa 
Internacional Norueguesa de Clima e Flor-
estas, Embaixada dos Países Baixos e Fundo 
JBS pela Amazônia. O objetivo é promover 
uma agropecuária sustentável e de baixo 
carbono no contexto da agricultura familiar 
na região da Rodovia Transamazônica, no 
Pará. Para tanto, são metas dessa inicia-
tiva fomentar o uso eficiente do solo que 
promova a mitigação de emissões de GEE 

e adaptação climática numa perspectiva 
inclusiva; implementar práticas de baixo 
carbono visando o aumento de produção 
e produtividade; fortalecer a governança 
ambiental para que o território esteja apto 
a receber programas de fomento público 
e privado em um ambiente promissor e de 
confiança. 

Pecuária Sustentável,Pecuária Sustentável, executado 
pela Conservação da Amazônia 
em parceria com o Programa 

Estadual Territórios Sustentáveis, Mineração 
Rio do Norte e financiamento da Associação 
da Suécia para Preservação Ambiental – 
Regnskogsföreninge. O projeto executa 
diagnósticos, visitas técnicas, assessorias, 
capacitação e monitoramento da atividade 
de criação no sistema intensivo por meio 
do manejo de pastagens visando esclarecer 
dúvidas quanto à funcionalidade deste novo 
método de cria na Amazônia. Em 2018 o 
projeto entrou em fase de implementação 
com 14 propriedades no município de 
Oriximiná e no ano de 2019 foi dado 
início a expansão para os municípios de 
Prainha, Monte Alegre e Juruti.

Parcerias para Agropecuária Parcerias para Agropecuária 
Responsável PARResponsável PAR – Conecta, 
tendo como doador Partnership 

for Forest e parceiros The Nature Conser-
vancy, empresa Safe Trace e Amigos da 
Terra Amazônia Brasileira. Executou o projeto 
mitigação climática e pecuária regenerativa 
fase 1, que promoveu o desenvolvimento 
e melhoria de uma ferramenta de rastreab-
ilidade através da Plataforma CONECTA, 
uma plataforma tecnológica de controle de 
origem e qualificação do item rastreável. 
Além disso, desenvolveu instrumentos de 
engajamento e readequação ambiental para 
comercialização responsável da cadeia da 
carne. Na fase 2 serão realizadas dois 
componentes: componente negócio, com 
foco na sensibilização, engajamento de 
indústrias e varejos para uso da Plataforma 
CONECTA, e a adequação e engajamento, 
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que visa o engajamento do setor público, 
setor financeiro, produtores e associações 
produtivas para a iniciativa. 

Cacau Floresta,Cacau Floresta, realizado pela 
The Nature Conservancy com 
objetivo de criar alternativas e 

condições para transformar áreas pouco 
produtivas de pasto em SAF com cacau, com 
alto retorno social, econômico e conservação 
ambiental, evitando o desmatamento. Os 
principais resultados são 310 agricultores 
familiares atendidos, nos municípios de São 
Félix do Xingu e Tucumã; cerca de 1.000 
hectares de SAF com cacau implantados 
desde 2013; 180 famílias atendidas via 
WhatsApp com assistência técnica remota 
em 2020; Implantação de três unidades 
demonstrativas de produção agroecológica 
de sistemas agroflorestais; 141 diagnósti-
cos ambientais e planos de adequação 
ambiental e restauração florestal entregues 
às propriedades; e mais de 35 projetos de 
crédito rural destinados a SAF e restauração 
florestal aprovados, totalizando R$ 1.5 
milhões em investimento e custeio.

Programa Florestas de ValorPrograma Florestas de Valor, 
executado pelo Instituto de 
Manejo e Certificação Florestal 

e Agrícola, desde 2013 atua nos territórios 
de São Félix do Xingu, Calha Norte do rio 
Amazonas e na Terra do Meio com obje-
tivo de fortalecer as cadeias de produtos 
florestais não madeireiros.

Agricultura RegenerativaAgricultura Regenerativa, exe-
cutado pela Earthworm Founda-
tion na Microrregião de Tomé-

Açu, Estado do Pará. Tem como objetivo 
colaborar com a mitigação e adaptação 
dos efeitos das mudanças climáticas; pro-
teger remanescentes florestais e fomentar 
mecanismos financeiros para o crescimento 
econômico. O projeto conecta os atores 
das cadeias produtivas globais com o obje-
tivo de promover a adoção de técnicas 
agrícolas regenerativas e expandir áreas 
de cultivo agroflorestal: 

Projeto Carbono Agroflorestal Projeto Carbono Agroflorestal 
na Amazonia na Amazonia – CarboSafs, real-
izado pela The Nature Con-

servancy em parceria com Amazon In e 
o Governo do Estado do Pará. Tem como 
objetivo destravar o investimento privado 
em carbono florestal na região, expandir os 
sistemas agroflorestais com cacau e restaurar 
florestas degradadas em imóveis rurais da 
agricultura familiar no Pará.

Boi na LinhaBoi na Linha - Transparência na 
Cadeia de Valor da Carne é 
um projeto implementado pelo 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal 
e Agrícola. Visa fortalecer os compromissos 
socioambientais na cadeia de valor da 
carne bovina na Amazônia, colaborar na 
implementação desses compromissos, dar 
transparência e aprimorar os mecanismos e 
ferramentas de monitoramento socioambi-
ental na cadeia de valor da carne bovina.

RestaurAmazôniaRestaurAmazônia, realizado 
pela ONG Solidaridad e exe-
cutado nos municípios de Novo 

Repartimento, Anapu, Pacajá e Altamira, no 
Pará. O Projeto tem como objetivo reunir os 
atores das cadeias produtivas e os engajar 
em soluções inovadoras para melhorar a 
produção, garantindo a transição para uma 
economia sustentável e inclusiva.

Há, neste contexto, variadas oportunidades de 
colaboração financeira e não financeira em 
pesquisa e desenvolvimento, assim como na 
produção, infraestrutura, logística, comercial-
ização e repartição de benefícios das cadeias 
de commodities no Pará.
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TABELA 4 OPORTUNIDADES DE COLABORAÇÃO PRIVADA NA AGENDA 
DE COMMODITIES

     P&D PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA E 
COMERCIALIZAÇÃO

 » Fortalecer os investimentos em tecnologia de coleta, 
processamento e monitoramento de dados e infor-
mações em tempo real nas cadeias de commodities 
facilitando o processo de fiscalização e fortalecendo o 
acesso aos mercados internacionais (como a iniciativa 
estadual Selo Verde)

 » Aumentar investimentos em tecnologia com foco em 
incremento de produtividade da soja, milho e carne 
desestimulando o modelo baseado em expansão territo-
rial (Ex.: confinamento ou semiconfinamento)

 » Desenvolvimento de tecnologias de regeneração e 
recuperação de áreas degradadas e de difusão de 
Sistemas Agroflorestais (SAFs)

 » Implantar plataforma de pesquisa, desenvolvimento, 
inovação e empreendedorismo nas verticais da agro-
pecuária de precisão, impulsionando startups a desen-
volver inovações em consonância com ambiente de 
pesquisa e extensão, atores das cadeias de commodi-
ties, investidores e ecossistemas globais de inovação

 » Investir na instalação de estruturas que possibilitem 
uma verticalização da produção e aumento do valor 
agregado no Estado do Pará - como esmagadoras de 
soja, indústrias de óleos vegetais, de proteína animal e 
de alimentos

 » Fomentar e Incentivar linhas de financiamento para 
implementação de técnicas de pecuária regenerativa 

 » Investir na produção, infraestrutura, logística e comer-
cialização de cadeias produtivas com potencial de se 
tornarem commodities amazônicos (Ex: açaí, castanha 
do Brasil e tambaqui) 

 » Investir no desenvolvimento de mecanismos que 
busquem recompensar os produtores que apresentem 
vegetação nativa além do exigido por lei e/ou que 
apresentem maiores níveis de sustentabilidade

 » Investir em mecanismos de financiamento adaptados 
aos pequenos e médios produtores de commodities

 » Investir em assistência técnica, crédito rural e melho-
rias de infraestrutura que aumente a produtividade e 
rentabilidade das commodities de soja, milho e carne 
sem desmatamento.

 » Fomentar a profissionalização dos pequenos e médios 
produtores para acessarem mercados de escala e ciclo 
longo capazes de gerar horizontes econômicos estáveis 
e de longo prazo

 » Fortalecer o uso do Selo Verde como ferramenta de 
acesso aos requisitos impostos pelos mercados interna-
cionais (como Regulamentação da União Europeia) 

 » Realizar produção de commodities com sustentabili-
dade analisando os mecanismos e soluções implemen-
tadas visando replicação peitando os distintos contex-
tos locais

 » Estruturar e implementar ferramentas de transparência 
e integração de estratégias de regeneração e recuper-
ação de áreas degradadas, agricultura e pecuária de 
baixo carbono, entre outros.     

 » Identificação de partes interessadas da cadeia de 
suprimentos de cada commodity – da produção ao 
mercado – para compreensão dos principais desafios 
para o desenvolvimento sustentável e definição de 
agenda específica de protocolos, acordos e metas 
público-privadas para definição de commodities livres 
de desmatamento.

 » Adequar-se e demandar de fornecedores e parceiros o 
cumprimento e adequação às políticas, programas e 
ações voltados ao desenvolvimento agropecuário suste-
ntável e combate ao desmatamento ilegal no Pará

 » Divulgar entre clientes, investidores e outras empresas 
as políticas, programas, ações e esforços voltados ao 
desenvolvimento agropecuário sustentável e combate 
ao desmatamento ilegal no Pará

 » Estimular arranjos institucionais pré-concorrenciais que 
possibilitem a constituição de consórcios sustentáveis 
visando ganho de escala e produtividade para a 
inserção em mercados internacionais.

 » Treinamento e formação para pequenos e médios pro-
dutores de commodities aprimorarem sua capacidade 
de adotar boas práticas 

 » Promover consórcios de produtores e beneficiadores 
nas cadeias de commodities mediante acordos para 
garantir a rastreabilidade de ponta a ponta e a 
repartição de benefícios 

 » Criar mecanismos de garantia de pagamentos jus-
tos aos trabalhadores locais promovendo o trabalho 
decente e a proibição do trabalho infantil.
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https://www.pecuarianeutra.com.br/metodologia-agropecuaria-regenerati
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FIGURA 7 BENEFÍCIOS DA RESTAURAÇÃO DE PAISAGENS E FLORESTAS

Fonte: Autores, baseado em Hanson, et al. (2022).

4.3.1 RESTAURAÇÃO

A restauração de ecossistemas tem recebido 
apoio sem precedentes de diferentes setores 
da sociedade, sendo muitas vezes considerada 
a bala de prata para inúmeros problemas 
ambientais e sociais. Mais recentemente, as 
iniciativas de restauração foram alavancadas 
pela Década de Restauração de Ecossistemas 
das Nações Unidas, um movimento global 
que clama pela proteção e revitalização dos 
ecossistemas para o benefício das pessoas e 
da natureza.

A Década das Nações Unidas sobre Restau-
ração de Ecossistemas vai de 2021 a 2030, 
que é também o prazo final para os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável e a linha 
do tempo que cientistas identificaram como a 
última chance de evitar mudanças climáticas 
catastróficas. A Assembleia Geral das Nações 
Unidas proclamou a Década após uma proposta 
de ação de mais de 70 países de todas as 
latitudes (resolução A/RES/73/284).

Restauração de paisagens e florestas é o processo 
de recuperação da funcionalidade ecológica 

e melhoria do bem-estar humano em paisagens 
florestais desmatadas ou degradadas. Esse 
processo de restauração pode resultar em uma 
variedade de usos do solo, desde vastas e 
densas florestas naturais, passando por siste-
mas agroflorestais de alta produtividade, até 
um mosaico de áreas arborizadas em meio a 
campos de produção agrícola. A restauração 
de paisagens e florestas não implica aumentar 
a cobertura florestal de forma a exceder o que 
é ecologicamente adequado para um local 
específico.

A restauração florestal possui papel funda-
mental na remoção de dióxido de carbono 
(CO2) atmosférico em larga escala, além de 
restabelecer as funções ecológicas da flor-
esta e a produtividade da terra, ampliar a 
oferta de produtos florestais madeireiros e não 
madeireiros, serviços ambientais, conservação 
da biodiversidade, gerar trabalho, renda e 
propiciar bem-estar social.

A regeneração natural assistida é um método 
potencial para escalabilidade à restauração 
na Amazônia, devido ao baixo custo com insu-
mos e mão-de-obra. No entanto, é necessário 

BENEFÍCIOS DA 
RESTAURAÇÃO 

DE PAISAGENS E 
FLORESTAS

AMBIENTAIS
Pode melhorar e manter a qualidade do solo e da água, conservar 

a biodiversidade e ajudar as populações a mitigar mudanças 
climáticas e se adaptarem a elas.

INSTITUCIONAIS
Auxilia governos a cumprirem acordos e compromissos nacionais e internacionais, por exemplo:

 » Redução de emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação 
florestal (REDD+)

 » Convenção de Combate à Desertificação
 » Convenção sobre Diversidade Biológica,
 » Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
 » Declaração de Nova Iorque sobre Florestas
 » Desafio de Bonn

SOCIAIS
Pode gerar emprego, colaborar 
na redução da pobreza local, 
elevar a segurança alimentar, 
apoiar o patrimônio cultural 

e fortalecer a autoestima 
nacional.

ECONÔMICOS
Pode diversificar economias, 
reduzir prejuízos causados 

por desastres naturais, gerar 
produtos florestais e agrícolas 
que têm espaço no mercado e 
contribuir com o setor de lazer 

e turismo.

https://www.decadeonrestoration.org/pt-br/sobre-decada-da-onu
https://www.decadeonrestoration.org/pt-br/sobre-decada-da-onu
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F73%2F284&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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A Década das Nações Unidas sobre 
Restauração de Ecossistemas vai de 
2021 a 2030, que é também o prazo 
final para os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável e a linha do 
tempo que cientistas identificaram 
como a última chance de evitar 
mudanças climáticas catastróficas. 
A Assembleia Geral das Nações 
Unidas proclamou a Década após 
uma proposta de ação de mais de 
70 países de todas as latitudes (res-
olução A/RES/73/284).

DEFINIÇÕES DE 
RESTAURAÇÃO 

i. funcionalidade ecológica e melhoria do bem-estar 
humano em paisagens florestais desmatadas 
ou degradadas (inclui diversas técnicas 
complementares, com finalidade ecológica 
e produtiva);

ii. Restauração ecológica: intervenção humana 
intencional em ecossistemas alterados ou 
degradados para desencadear, facilitar ou 
acelerar o processo natural de sucessão ecológica 
e restabelecer as funções ecológicas de uma 
área;

iii. Regeneração natural da vegetação: processo 
pelo qual espécies nativas se estabelecem, sem 
intervenção humana, por meio da sucessão 
ecológica;

iv. Regeneração natural assistida (condução): 
intervenções planejadas que visam garantir e/ou 
otimizar a regeneração natural da vegetação;

v. Reflorestamento: plantação de espécies florestais, 
nativas ou não, em povoamentos puros ou não, 
para formação de uma estrutura florestal com 
finalidade econômica ou ecológica;

vi. Sistemas agroflorestais (SAFs): sistemas de uso e 
ocupação do solo em que árvores são manejadas 
em associação com culturas agrícolas e/ou 
forrageiras;

vii. Silvicultura tropical: plantações de espécies 
arbóreas nativas com finalidade econômica.

assegurar mecanismos para a proteção, uso e 
manejo das florestas secundárias para evitar 
que venham a ser desmatadas novamente.

Estima-se que na Amazônia, 14,9 milhões de 
hectares são de vegetação secundária, com 
média de desmatamento 40% maior em relação 
a florestas primárias. Técnicas de restauração 
florestal produtiva garantem retorno econômico 
direto junto com o restabelecimento de serviços 
ecossistêmicos, evitando novos desmatamentos 
e garantindo melhorias na qualidade de vida 
na região. A restauração produtiva através de 
Sistemas Agroflorestais (SAFs) responde por 
59% das iniciativas na Amazônia, sendo que a 
maioria das iniciativas (79%) são de pequena 
escala - áreas menores que 5 hectares (Aliança 
pela Restauração na Amazônia, 2020). 

Existem diversos modelos e arranjos de SAFs, 
que adaptados aos diferentes atores, escalas 
e interesses, podem representar uma estraté-
gia para integrar produção, conservação e 
restauração, porém sua sustentação financeira 
depende de arranjos produtivos bem integra-
dos. A restauração ecológica com plantio de 
mudas, por sua vez, representa 59% da área 
em restauração na Amazônia.

Agencia Pará

Fonte: Aliança pela Restauração na Amazônia, 2020.

https://www.decadeonrestoration.org/pt-br/sobre-decada-da-onu
https://www.decadeonrestoration.org/pt-br/sobre-decada-da-onu
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F73%2F284&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F73%2F284&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://aliancaamazonia.org.br/
https://aliancaamazonia.org.br/
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O Código Florestal Brasileiro estabelece que 
as Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
áreas de Reservas Legais (RL) que foram des-
matadas em desacordo com a lei devem ser 
restauradas. O passivo florestal na Amazônia 
legal é estimado em cerca de 8 milhões de 
hectares e pelo menos 5 milhões de hectares 
são passíveis de serem restaurados. Como 
contribuição ao esforço global de mitigação 
das mudanças climáticas, o Brasil tem uma 
meta de restauração e reflorestamento de 12 
milhões de hectares até 2030. O estado do 
Pará pode contribuir com até 25% dessa meta 
caso recupere seu passivo florestal, estimado 
em 3 Mha. Destes 3 Mha, estima-se um pas-
sivo entre 760 mil ha e 1 Mha em Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e de aproxi-
madamente 2,3 Mha em Reserva Legal (RL). A restauração do passivo ambiental paraense 

exige estratégias robustas que consorciem o 
alcance da recuperação em grande escala, no 
tempo necessário para que os serviços ecoss-
istêmicos sejam retomados, com fins ecológicos 
e econômicos para o desenvolvimento suste-
ntável do Estado.

Segundo o Imazon, em 2015, os custos estima-
dos da restauração de APP ripária e RL no Pará 
é de R$ 2,5 bilhões a 4,4 bilhões em APPs e 
R$ 5,2 bilhões a 6,9 bilhões em RL, ao longo 
de 22 anos. Já os custos de oportunidade da 
terra estão estimados entre R$ 4,8 bilhões e 
R$ 5,3 bilhões, além de uma redução de mais 
de 20% da área de produção agropecuária 
(entre 5,3% e 7,5% em APP e 15,7% em RL). 
O custo da restauração florestal no Pará variou 
de R$ 2.280 a R$ 11.243/ha dependendo 
do método adotado. Ao mesmo tempo, foi 
estimado pelo IMAZON (2015) que os ganhos 
potenciais com crédito de carbono seriam entre 
R$ 6,6 e R$ 7,4 bilhões o que pagaria os 
custos de implantação da restauração em até 
92% para RL e até 74% em APPs. E que até 
120 milhões de toneladas de CO2 equivalentes 
podem ser sequestrados por ano (entre 40,9 
e 57,6 MgCO2 em APP e 62,8 MgCO2 em 
RL) com a restauração anual de até 232 mil 
ha de floresta (entre 84 mil e 119 mil ha em 
APP e 113 mil ha em RL).

Twenty20

Twenty20
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TABELA 5 ORGANIZAÇÕES QUE TRABALHAM COM 
RESTAURAÇÃO NO PARÁ

Nome e link informados Município sede Produtos ou Serviços Oferecidos

AmazôniaTEC Belém Serviços de Plantio; Serviços de 
Manutenção; Serviços Técnicos; Outros

Embrapa Amazônia 
Oriental Belém Sementes Nativas; Mudas Nativas; 

Serviços de Plantio; Serviços Técnicos

Instituto Beraca de 
Valorização da 

Sociobiodiversidade
Belém

Serviços Técnicos Serviços de Manutenção; 
Serviços de Plantio; Mudas Nativas; 

Sementes Nativas

Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia - 

Imazon
Belém Serviços Técnicos

Florestas Engenharia Parauapebas Mudas Nativas; Serviços de Plantio; 
Serviços de Manutenção; Serviços Técnicos

Laboratório de Sementes 
Florestais do Instituto de 

Biodiversidade e Florestas
Santarém Sementes Nativas; Mudas Nativas; 

Serviços Técnicos

Universidade Federal Rural 
da Amazônia

Belém, Paragominas, Capitão 
Poco, Parauapebas, Tomé- Açú, 

Capanema
Outros

A Aliança pela Restauração na Amazônia, 
uma articulação interinstitucional e multissetorial 
estabelecida em 2017 para promover, qual-
ificar e ampliar a escala da restauração de 
paisagens florestais na Amazônia, propõe que 
para além das obrigações legais, a restauração 
florestal deve se tornar uma opção econômica, 
com oportunidades para o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas e cadeias produtivas 
com capacidade para atrair capital privado 
e fortalecer a indústria da região, gerando 
empregos e renda sem desmatar e degradar as 
florestas. O position paper em 2020 identificou 
ao menos 2.773 iniciativas de restauração de 
paisagens florestais na Amazônia brasileira 
(113,5 mil hectares), sendo que o Pará cobre 
49% dessa área. 

Ainda que organizações da sociedade civil 
respondem pela maioria das iniciativas, as 
empresas respondem por 52% da área total 
em restauração. Uma iniciativa do Pacto pela 
Restauração da Mata Atlântica, Coalizão Bra-
sil Clima Florestas e Agricultura e Sociedade 
Brasileira de Restauração Ecológica com apoio 

da Aliança pela Restauração na Amazônia, 
obteve uma amostra de 353 organizações 
com atuação nesta cadeia em 2020, sendo 
que 13% (70 organizações) declararam atuar 
com restauração na Amazônia e seis possuem 
sede no Pará. 

Do ponto de vista da geração de postos de 
trabalho, Brancalion et al. (2022) compreendem 
que a cadeia da restauração no Brasil seria 
capaz de gerar entre 1,0 a 2,5 milhões de 
empregos, considerando 0,42 empregos por 
hectare e uma restauração ativa entre 20-50%, 
considerada a meta nacional de 12 milhões 
de hectares. 

A depender das estratégias adotadas para 
a meta de regeneração de 7,41 milhões de 
hectares estabelecida pelo PEAA, o Estado do 
Pará pode fomentar essa cadeia produtiva, 
atraindo atividades e postos de trabalho asso-
ciados à economia verde. Variável fundamental 
considerando que, segundo o IBGE, a taxa 
de desemprego no Estado alcançou 12,56% 
em 2021

Fonte: Vitrine de Restauração

https://amazoniatec.com.br/
https://www.embrapa.br/en/amazonia-oriental
https://www.embrapa.br/en/amazonia-oriental
http://www.institutoberaca.org/
http://www.institutoberaca.org/
http://www.institutoberaca.org/
https://imazon.org.br/
https://imazon.org.br/
https://imazon.org.br/
http://grupoflorestas.eco.br/
http://www.ufopa.edu.br/ibef/laboratorios-2/bloco-12/laboratorio-de-sementes-florestais-lsf/
http://www.ufopa.edu.br/ibef/laboratorios-2/bloco-12/laboratorio-de-sementes-florestais-lsf/
http://www.ufopa.edu.br/ibef/laboratorios-2/bloco-12/laboratorio-de-sementes-florestais-lsf/
https://novo.ufra.edu.br/
https://novo.ufra.edu.br/
https://www.sobrestauracao.org/
https://www.sobrestauracao.org/
https://www.sobrestauracao.org/
https://www.sobrestauracao.org/cadastro
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A visão da restauração como oportunidade de 
negócios é especialmente relevante para con-
tribuir aos esforços de recuperação econômica 
no cenário pós-COVID-19. Adicionalmente, 
empresas que investem na conservação e restau-
ração florestal poder criar valor a curto, médio 
e longo prazos, seja aumentando a resiliência 
do negócio contra riscos (ex: Redução de riscos 
de oferta, demanda, regulatórios e de capital); 
criando oportunidades de crescimento e rentab-
ilidade; e/ou melhorando o posicionamento do 
negócio por meio de uma liderança baseada 
em valores, por exemplo maior confiança do 
cliente, melhor atração e retenção de talentos, 
expansão de relacionamento com parceiros 
de negócios e do ecossistema - incluindo as 
comunidades (WEF, 2021).

4.3.2 REDUÇÃO DE EMISSÕES 
POR DESMATAMENTO E 
DEGRADAÇÃO FLORESTAL + 
CONSERVAÇÃO E INCREMENTO 
DE ESTOQUES DE CARBONO 
FLORESTAL (REDD+)

O novo mercado de carbono é caracterizado 
por três tipos de transações de carbono florestal: 
créditos jurisdicionais REDD+, transferência 
internacional de resultados de mitigação e 
transações de redução de emissões do artigo 
6 no acordo de Paris, cujas regras finais foram 
acordadas na COP26 (Nepstad et al. 2022). 
Neste bojo, mais de 5.000 empresas aderiram 
à aliança “Race to Zero”, sendo que muitas 
contam com a compra de créditos de carbono 
como parte de suas estratégias para atingir o 
zero líquido de emissão. Alguns dos maiores 
compradores estão focados em estados da 
Amazônia brasileira, interessados em comprar 
créditos de carbono florestal via programas 
jurisdicionais de REDD+ que impulsionam tran-
sições para o desenvolvimento positivo para 
florestas e carbono.

A demanda e o preço por créditos de carbono 
devem crescer consideravelmente à medida 
que a estrutura do Artigo 6 de Paris e out-
ros mecanismos de mercado (por exemplo, o 

BOX 3 
REDUZINDO EMISSÕES 

COM REDD+ 

REDD+ é um incentivo desenvolvido na Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC) para recompensar financeiramente 
países em desenvolvimento por seus resultados de 
Redução de Emissões de gases de efeito estufa 
provenientes do Desmatamento e da Degradação 
florestal, considerando também o papel da 
conservação de estoques de carbono florestal, 
manejo florestal sustentável e aumento de estoques 
de carbono florestal (+). 

A principal inovação desse instrumento de 
financiamento internacional é o pagamento por 
resultados ou por performance, isto é, a transferência 
de recursos a países em desenvolvimento baseada 
em resultados já alcançados. Os pagamentos são 
realizados por resultados de mitigação, medidos 
em toneladas de CO2 equivalente, em relação 
a um nível de referência previamente definido e 
avaliado pela UNFCCC. O desempenho deve 
estar ancorado na implementação de ações que 
visem diminuir, parar ou reverter o desmatamento.

O país em desenvolvimento apresenta à UNFCCC 
todos os elementos para obtenção do reconhecimento 
de seus resultados de REDD+. Uma vez que o 
processo é finalizado, o país está apto a captar 
recursos de pagamentos por resultados. Os 
pagamentos são efetuados por diversas fontes 
internacionais, em particular do Fundo Verde para 
o Clima (GCF). Os pagamentos são feitos por 
resultados alcançados ex-ante. A distribuição de 
benefícios se dá de acordo com regras definidas 
nacionalmente. Não há regras e/ou exigências 
quanto ao uso deste recurso, pois o pagamento 
se dá por ações executadas no passado.

programa de compensação de carbono da 
aviação civil) se tornam operacionais. Os preços 
dos créditos com os ajustes correspondentes 
(US$ 30-50/tCO2) serão mais altos do que 
os preços dos créditos voluntários do mercado 
de carbono sem os ajustes correspondentes 
(US$ 10/tCO20).

Em 19 de maio de 2022 foi publicado pelo 
Governo Federal o Decreto nº 11.075/2022 
que estabelece os procedimentos para a elab-
oração dos Planos Setoriais de Mitigação das 
Mudanças Climáticas e institui o Sistema Nacio-
nal de Redução de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa (Sinare). O Sinare, uma plataforma 

https://www.weforum.org/reports/investing-in-forests-the-business-case
https://www.gcftf.org/who-we-are/
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digital, será o centro único para o registro de 
emissões, remoções, reduções e compensações 
de gases de efeito estufa e atos de comércio, 
transferências, transações e aposentadoria de 
créditos certificados de redução de emissões. 
Também servirá de instrumento para integração 
com o mercado regulado internacional.

Os Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças 
Climáticas serão propostos pelos Ministérios do 
Meio Ambiente, da Economia e outros relacio-
nados, trazendo metas gradativas de redução 
de emissões e remoções de gases de efeito 
estufa. Os setores definidos na Política Nacional 
sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009) 
poderão apresentar proposições para redução 
de emissões de gases de efeito estufa. No 
caso, incluem-se os seguintes setores: geração 
e distribuição de energia elétrica, transporte, 
indústria de transformação e bens de consumo 
duráveis, química, papel e celulose, miner-
ação, indústria da construção civil, saúde e 
agropecuária. Apesar de marcar um posicio-
namento formal do Governo Federal sobre este 
tema o Decreto necessita de regulamentações 
para ter um impacto concreto nesse mercado 

STATUS DE RECONHECIMENTO LEGAL DE TERRAS 
INDÍGENAS NO PARÁ EM 2021 Nº DE TIS ÁREA TOTAL (HECT-

ARES) %

Regularizada: terras que, após a homologação de seus 
limites, foram registradas em cartório em nome da União 
e no Serviço de Patrimônio da União.

42 34.123.567 93

Declarada: terras que obtiveram a expedição da Portaria 
Declaratória e estão autorizadas para serem demarca-
das.

5 2.240.253 6

Delimitada: terras que tiveram a conclusão dos estudos 
publicados no Diário Oficial da União pela FUNAI e se 
encontram em análise pelo Ministério da Justiça para 
expedição de Portaria Declaratória da Posse Tradicional 
Indígena.

4 241.301 1

Encaminhada com Reserva Indígena 4 3.006 0

Em Estudo: fase de estudos antropológicos, históricos, 
fundiários, cartográficos e ambientais que fundamentam a 
delimitação da terra indígena.

1 142.348 0

Total Geral 56 36.750.474 100

TABELA 6 TERRAS INDÍGENAS NO PARÁ

Fonte: Rizek et al, 2022, banco de dados da Funai, compilados pelo Imaflora. 

e necessita ainda construir um amplo consenso 
com as partes interessadas para poder aper-
feiçoar seus mecanismos de ação.

No Brasil, Acre e Mato Grosso possuem pro-
gramas estaduais de REDD+ consolidados, 
porém apenas 4% das reduções de emissões 
alcançadas desde 2004 foram compensadas 
(Nepstad et al., 2022). Para vender créditos, 
os estados devem reconhecer e respeitar os 
direitos dos povos indígenas e comunidades 
locais. Neste sentido, todos os nove estados 
da Amazônia brasileira assinaram princípios 
norteadores da Parceria entre governos sub-
nacionais, povos indígenas e comunidades 
locais, endossados também por organizações 
indígenas. 

De acordo com dados da FUNAI em 2021, o 
Pará compreende integralmente 47 territórios 
indígenas (TIs) e alguma porção de outras sete 
TIs, totalizando 56 Territórios Indígenas em 
diferentes fases de reconhecimento. Destes, 
34 TIs sofreram algum tipo de pressão, oito 
há registros de manejo comercial de produtos 
florestais não madeireiros e na TI Xikrin do Rio 

https://www.gcftf.org/wp-content/uploads/2020/12/Guiding_Principles_PT.pdf
https://www.gcftf.org/wp-content/uploads/2020/12/Guiding_Principles_PT.pdf
https://www.gcftf.org/wp-content/uploads/2020/12/Guiding_Principles_PT.pdf
https://www.gcftf.org/wp-content/uploads/2020/12/Guiding_Principles_PT.pdf


43

FASE DA TI N ÁREA (HA)
SIMEX/DETER 2016-21 MINERAÇÃO ILEGAL 

HA % HA %

Declarada 5 2.240.253 52,27 0,002 0,00 0,000

Delimitada 4 241.301 1.304,15 0,540 3.032,33 1,257

Em Estudo 1 142.348 1.528,18 1,074 0,00 0,000

Encaminhada RI 4 3.006 0,00 0,000 0,00 0,000

Regularizada 42 34.123.567 34.252,67 0,100 12.556,46 0,037

Total Geral 56 36.750.474 37.137,27 0,101 15.588,79 0,042

TABELA 7 PRESSÃO EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS NO PARÁ

Fonte: Rizek et al, 2022. 

Fonte: Rizek et al., 2022. 

ILLEGAL LOGGING 
24%

LAND GRABBING 
20% INFRASTRUCTURE 

WORKS 
18%

OVERLAP WITH 
CONSERVATION  7%

ILLEGAL LIVESTOCK  2%

MINING  29%

FIGURA 7 PRESSÃO NAS FLORESTAS EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS NO PARÁ

Cateté ocorre manejo madeireiro comercial 
(Rizek et al, 2022). A TI Mundurucu chegou a 
registrar contrato com a Celestial Green Ven-
tures para cessão do direito de comercializar 
futuros créditos de carbono derivados da flor-
esta existente na TI (ISA, 2012). Considerando 
conjuntamente vetores como o desmatamento, 
a degradação florestal, os garimpos, os focos 
de calor e existência de estradas, 94% dos TIs 
da Amazônia foram submetidos a algum nível 
de pressão no período 2016-20 (Rizek et al, 
2022). As TIs mais pressionadas se encontram 
principalmente ao longo da nova fronteira de 
exploração ilegal e desmatamento, nas regiões 
mais centrais da Amazônia. Recortadas as 

TIs com incidência no Pará, nota-se que as 
pressões detectadas via SIMEX/DETER ocorrem 
em maior proporção em TIs em fase de estudo, 
enquanto a pressão operada pela mineração 
ilegal ocorre em maior escala dentre TIs delimit-
adas. Outros tipos de pressão identificados em 
TIs no Pará são grilagem, obras/infraestrutura, 
sobreposição com UCs e pecuária.

Com relação às UCs no Pará, nota-se que 
aquelas de uso sustentável apresentaram maior 
área desmatada, denotando oportunidades 
para efetivar seu uso sustentável. Além do valor 
econômico gerado pela comercialização de 
produtos Bioeconomia da Sociobiodiversidade, 
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TABELA 9 PRODUTOS COMERCIAIS DE TERRAS INDÍGENAS NO PARÁ

Fonte: Rizek et al., 2022

TI Produtos comerciais

Parque do Xingu Castanha e óleo de castanha, óleo e farinha de babaçu, mistura 
para bolo com babaçu e cacau, artesanato, sementes.

Trombetas/Mapuera Castanha, farinha mandioca, pimenta, banana.

Trincheira/Bacajá Castanha, óleo de babaçu, borracha

Baú Castanha, óleo de castanha

Nhamundá/Mapuera Farinha mandioca, pimenta.

Xipaya Castanha

Xikrin do Rio Cateté Madeira

Mundurucu Crédito carbono

tais cadeias também compõem benefícios de 
serviços ambientais associados ao sequestro e 
estoque de carbono ainda não valorados. Neste 
sentido, Costa et al. (2021) fizeram uma análise 
pioneira que quantificou, para as regiões de 
integração estudadas, os balanços e estoque 
respectivos de carbono das diferentes estruturas 
produtivas, além dos estoques das diferentes 
modalidades de terras públicas. No caso, as 
estruturas fundamentalmente responsáveis pela 
produção na EcoSocioBio-PA se constituíram 
sumidouros de CO2 no Tocantins (26,7 Mt/
ano), no Marajó (17 Mt/ano) e no Baixo Ama-
zonas (8,6 Mt/ano) em 2017; os estoques de 
carbono associados a essas estruturas eram, 

respectivamente, 93 Mt, 482 Mt e 395 Mt. 
No Xingu, verificou-se uma emissão líquida 
de CO2 de 41,6 Mt/ano para um estoque 
de 233 Mt. 

Essas seriam bases consistentes para uma política 
de remuneração de serviços ambientais e para 
apoiar as metas de redução de emissão de 
gases de efeito estufa da NDC (Nationally 
Determined Contribution) do país (Costa et al, 
2021). Em se tratando do contexto indígena 
no Pará, há evidências de comercialização de 
produtos em ao menos oito TIs, sendo que o 
Parque do Xingu se trata daquele mais diverso 
neste sentido.

TABELA 8 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO PARÁ

Fonte: IBGE/ICMBIO/MMA/FUNAI

TIPOS DE UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

NO PARÁ
N  ÁREA 

(KM²) 

TOTAL DESMATADO 2020 ÁREA DE FLORESTA 
2020

KM² % KM² %

Federal Proteção Integral 7 60.656,1 1.315,9 2 56.030,0 92

Estadual Proteção Inte-
gral 7 54.707,8 107,1 0 48.537,9 89

Federal Uso Sustentável 33 85.650,2 4.699,2 6 73.281,0 86

Estadual Uso Sustentável 15 162.189,1 10.891,6 8 112.301,1 69

Terras Indígenas 54 342.811,5 4.810,7 1 311.644,8 91

https://www.fapespa.pa.gov.br/sistemas/anuario2021/tabelas/meio-ambiente/tab-4.6-unidades-de-conservacao-do-estado-do-para-2020.htm
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TABELA 10 OPORTUNIDADES DE COLABORAÇÃO PRIVADA NA 
AGENDA DE CARBONO

     P&D PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, 
COMERCIALIZAÇÃO E REPARTIÇÃO BENEFÍCIOS

 » Investir na implementação de esquemas jurisdicionais 
de REDD+ em municípios pressionados pelo avanço do 
desmatamento e degradação no Pará 

 » Desenvolver uma infraestrutura de dados espaciais 
ambientais para dar concretude, continuidade e for-
necer embasamento para a implementação da aborda-
gem de Serviços Ecossistêmicos no Estado

 » Desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que 
apoiam a implementação e monitoramento de iniciati-
vas de conservação, manejo sustentável e restauração 
florestal

 » Financiar mecanismos inovadores de financiamento 
para soluções baseadas na natureza 

 » Desenvolver novos produtos ou requisitos de investi-
mento que possam apoiar a conservação, restauração 
e manejo florestal

 » Investir na produção, infraestrutura, logística e comer-
cialização de cadeias produtivas compatíveis com as 
metas estaduais de carbono zero (Ex: SAF, agricultura 
de baixo carbono, cadeias da bioeconomia, etc)

 » Investir no desenvolvimento de soluções baseadas na 
natureza que ofereçam impactos sociais, ambientais 
e econômicos positivos e/ou amenize externalidades 
negativas 

 » Investir em iniciativas comprometidas com as metas 
estaduais de restauração e a política estadual de PSA

 » Desenvolver um marketplace para aproximar demanda 
e oferta de recursos e serviços voltados à restauração e 
operações de crédito de carbono

 » Investir em PSA ou em contrato de compra de crédito 
de carbono em TIs e UCs no Pará

 » Investir em cadeias e iniciativas que, além do car-
bono zero, estejam também comprometidas com 
uma agenda de conservação da biodiversidade e 
promoção dos meios de subsistência para segmentos 
vulneráveis da sociedade

 » Colaborar com a elaboração e implementação da 
política estadual de PSA

 » Promover redes de diálogos e intercâmbios para 
difusão de métodos, ferramentas e abordagens na 
agenda de carbono em nível local, regional, nacional 
e global 

 » Contribuir com avanços metodológicos para estimativas 
de sequestro de carbono considerando diferentes usos 
da terra e contextos ecológicos no Pará

 » Realizar ações de capacitação sobre serviços ecos-
sistêmicos para diferentes público-alvo, incluindo 
usuários e profissionais que elaboram instrumentos de 
planejamento e gestão territorial

 » Contribuir com avanços metodológicos para toma-
das de decisão sobre métodos de restauração mais 
eficazes e de menor custo e sobre seleção de espécies 
de modo a favorecer a taxa de sobrevivência e evitar 
impactos negativos de iniciativas de restauração na 
biodiversidade nativa

 » Contribuir para que as informações de base sejam 
coletadas e os resultados das intervenções de conser-
vação, manejo sustentável e/ou restauração florestal 
sejam monitorados e medidos no curto, médio e longo 
prazo

 » Considerar interesses socioeconômicos locais na 
seleção de métodos e espécies utilizadas em iniciativas 
de restauração 

 » Adequar-se e demandar de fornecedores e parceiros 
o cumprimento e adequação às políticas, programas 
e ações estaduais voltados à economia de baixo 
carbono 

 » Divulgar entre clientes, investidores e outras empresas 
as políticas, programas, ações e esforços voltados à 
economia de baixo carbono no Pará

 » Capacitação e treinamento profissional na área de 
conservação, manejo e restauração florestal

 » Promover verificação independente regular dos resul-
tados efetivamente alcançados em iniciativas e inter-
venções de restauração e manejo florestal sustentável

 » No caso de organizações com atuação pré-existente 
no Pará, identificar oportunidades para apoiar a 
conservação e restauração florestal nas operações de 
negócios e cadeias de valor em que atua

 » Promover protocolos e plataformas de consulta prévia, 
livre e informada para que comunidades indígenas 
e tradicionais tenham salvaguardas asseguradas em 
projetos e iniciativas de baixo carbono envolvendo 
territórios de direito consuetudinário 

 » Promover envolvimento equitativo e inclusivo de comu-
nidades locais durante toda a duração da iniciativa, 
incluindo o compartilhamento de conhecimento para a 
participação qualificada de partes interessadas

 » Direcionar esforços de restauração para áreas de alta 
biodiversidade, onde a restauração reconecta frag-
mentos florestais e/ou em áreas onde muitas pessoas 
dependem de recursos florestais

 » Contribuir com a mensuração e monitoramento da 
participação social e a repartição de benefícios no 
âmbito da política estadual de baixo carbono, inclu-
indo REDD+
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