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Introdução
Breve histórico
O estado de Mato Grosso tem um histórico de inovação na criação e implementação
de instrumentos de combate ao desmatamento. O sistema de licenciamento ambiental de
imóveis rurais (SLAPR), associado com o monitoramento da dinâmica do desmatamento,
inaugurou, no final da década de 90, um momento novo de engajamento e participação
dos estados na agenda ambiental. Em 2008 o
Programa MT Legal trouxe mais uma inovação
com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) sendo
uma etapa inicial do licenciamento ambiental, visando simplificar e acelerar o cadastramento das propriedades rurais do estado. Porém, após uma sequência de anos com taxas
em tendência de queda, Mato Grosso voltou
a apresentar picos de aumento do desmatamento em 2011 e, em 2013, aumentou em
50% em relação a 2012 (Inpe). O aumento no
desmatamento e as indefinições sobre a nova
legislação florestal federal, e o seu desdobramento em âmbito estadual, trouxeram maior
preocupação e um sentimento de que era preciso retomar ações para a busca de desenvolvimento mais sustentável.
Nesse contexto, os municípios passaram a ter protagonismo através de iniciativas
de promoção da gestão ambiental municipal.
Essas iniciativas, em sua maioria, são promovidas em parcerias com organizações da sociedade civil e associações de produtores rurais, o
que acaba fortalecendo as ações e seu alcance.
Muitos desses municípios estão estruturando secretarias de meio ambiente e, com elas,
promovendo programas de regularização ambiental rural, recuperação de áreas degradadas,
prevenção e controle do fogo e promoção de atividades econômicas sustentáveis.
INTRODUÇÃO

Esse novo posicionamento foi estimulado principalmente pela criação da lista dos
municípios prioritários para as ações de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento da Amazônia Legal, instituída pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA) a partir
de 2007. Soma-se a esse movimento, a aprovação da Lei Complementar 140/2011, que
reforça o papel do município na gestão ambiental e cria os instrumentos de cooperação
federativa necessários para o exercício das
competências comuns dos entes da Federação: União, estados e municípios.
Nesse contexto, vários municípios e
organizações parceiras se uniram para, inicialmente, desenvolver ações de regularização ambiental e sair
da lista do MMA, que
é atualizada periodicamente. Hoje, muitos
já avançaram nessa
etapa e se estruturam
para promover ações
visando um desenvolvimento local com
mais sustentabilidade
em 2011 e, em 2013,
através, por exemplo,
aumentou em 50%
da diversificação de
cadeias produtivas e
em relação a 2012 (Inpe)
da descentralização
da gestão ambiental.

Mato Grosso
voltou a apresentar
picos de aumento
do desmatamento

.

Uma maior autonomia do poder público municipal é vantajosa por que: o município
está mais próximo dos problemas e de suas
possíveis soluções; existe uma maior facilidade da população em acessar os serviços
públicos; acaba resultando em programas e

9

10

PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

políticas mais adaptadas às características de
cada local; resulta, muitas vezes, em melhor
utilização dos recursos e eficiência na implementação das políticas; maior visibilidade,
transparência e possibilidade de participação
na tomada de decisões.
Reconhecendo que, apesar das diferenças locais, o desafio de conquistar uma
maior autonomia municipal é comum a todos
os municípios e que a união e organização
poderiam fortalecer e trazer maior escala a
essas ações, um grupo de municípios buscou
apoio na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf),
através da experiência acumulada com os
consórcios intermunicipais de desenvolvimento. Estes têm o potencial de mobilizar e
agregar as ações nos municípios que, junto
com a participação do governo do estado e
de organização da sociedade civil, formam as
bases do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis.
Em julho de 2013, o Instituto Centro de
Vida (ICV) em parceria com a The Nature Conservancy (TNC) e o Instituto Socioambiental
(ISA), realizou o I Seminário Mato-grossense
de Municípios Sustentáveis com o objetivo de
reunir as instituições e os municípios mato-grossenses envolvidos em iniciativas de busca de sustentabilidade, para construir uma visão compartilhada e iniciar o desenho de um
programa de municípios sustentáveis para o
estado. O Seminário aconteceu nos dias 04 e
05 de julho e contou com a participação de um
público diversificado, com organizações da
sociedade civil, órgãos e instituições do poder
público. Estavam presentes representantes
de 23 municípios do Mato Grosso, de 15 organizações privadas civis sem fins lucrativos
e de institutos de pesquisa, além degestores
públicos de níveis estadual e federal.
Como encaminhamento desse evento, foi organizado um grupo para dedicar-se
a elaboração da proposta de um programa
estadual voltado à promoção da sustentabilidade nos municípios, formalizando, assim,
o Comitê Articulador. Esse Comitê foi o núcleo
mediador para construção da proposta, que
contava com a participação de oito consórcios intermunicipais representando 65 municípios (Vale do Juruena, Vale do Teles Pires,
Portal da Amazônia, Norte Araguaia, Vale

INTRODUÇÃO

do Arinos, Alto Teles Pires, Araguaia e Médio
Araguaia) representes de órgãos estaduais e
federais e organizações da sociedade civil.
O processo de construção contou também com um intercâmbio para conhecer o
Programa Municípios Verdes do Pará, realizado em agosto de 2013. No intercâmbio, 16
gestores públicos mato-grossenses e representantes da sociedade civil tiveram a oportunidade de conhecer a experiência bem
sucedida do Pará.
Depois disso, o grupo se organizou, estruturou um esboço do que poderia se constituir como um Programa de
Municípios Sustentáveis em âmbito estadual. Foram realizadas reuniões junto
à Sedraf e à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) com apresentação do programa para os respectivos secretários e para o
governador de estado.
Em 12 de março de 2014 foi publicado
o Decreto Estadual nº 2.188 que criou o Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis (PMS) e definiu seus objetivos, assim
como a composição do Comitê Gestor, que
substituiu o Comitê Articulador. Complementando esse Decreto, foi também aprovada a
resolução que estabeleceu o Regimento Interno do Comitê Gestor do PMS. Em junho de
2014, através do Ato nº 20.994, o governador
nomeou os representantes das instituições
que compõem o Comitê Gestor do PMS.
O Programa foi lançado em 22 de Maio
de 2014 durante a solenidade de abertura do
31º Encontro de Prefeitos da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e, atualmente, está em fase de estruturação do seu
funcionamento.
Essa publicação tem como objetivo
apresentar o Programa Mato-grossense de
Municípios Sustentáveis registrando o histórico do surgimento, indicar uma série de ações
que o município pode adotar para caminhar
rumo à sustentabilidade e valorizar as iniciativas em desenvolvimento, incentivando, assim, o engajamento de novas localidades. Para
algumas ações foram selecionadas experiências
de municípios que já implementaram projetos e
programas e estão colhendo os resultados.
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Abrangência
O Programa tem a meta de alcançar
abrangência estadual, mas começou a partir de um núcleo fundador baseado principalmente nos municípios do bioma Amazônia e em transição com o bioma Cerrado.
Essa região é constituída por 65 municípios,
agrupados em oito Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico
e Socioambiental.

A adesão dos municípios e consórcios
ocorrerá gradativamente, a partir da definição dos instrumentos e formas de participação do Programa.
O quadro abaixo indica a localização
dos consórcios do núcleo fundador do PMS.
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Vale do
Teles Pires

Alta Floresta
Apiacás
Carlinda
Nova Bandeirantes
Nova Monte Verde
Paranaíta

3

Vale do Juruena
Aripuanã
Castanheira
Colniza
Cotriguaçu
Juína
Juruena

Médio Araguaia

Água Boa
Campinápolis
Canarana
Cocalinho
Gaúcha do Norte
Nova Nazaré
Nova Xavantina
Querência
Ribeirão Cascalheira

ABRANGÊNCIA

4

Vale do Arinos

Brasnorte
Itanhangá
Juara
Novo Horizonte
do Norte
Porto dos Gaúchos
Tabaporã

5

Norte Araguaia

Canabrava do Norte
Confresa
Porto Alegre do Norte
Santa Cruz do Xingu
Santa Terezinha
São José do Xingu
Vila Rica

Araguaia

Alto Boa Vista
Bom Jesus
do Araguaia
Luciara
Novo Santo Antônio
São Felix do Araguaia
Serra Nova Dourada

Alto Teles Pires

Cláudia
Feliz Natal
Ipiranga do Norte
Lucas do Rio Verde
Nova Mutum
Nova Ubiratã
Santa Carmem
Santa Rita do Trivelato
São José do Rio Claro
Sinop
Sorriso
Tapurah
União do Sul
Vera

8

Portal da
Amazônia

Colíder
Guarantã do Norte
Itaúba
Marcelândia
Matupá
Nova Canaã do Norte
Nova Guarita
Nova Santa Helena
Novo Mundo
Peixoto de Azevedo
Terra Nova do Norte
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Objetivo geral e específico
O objetivo geral do PMS é promover o
desenvolvimento sustentável dos municípios
mato-grossenses, através do fortalecimento
da economia local, da melhoria da governan-

ça pública municipal, da promoção da segurança jurídica, da conservação dos recursos
naturais e recuperação ambiental, e daredução das desigualdades sociais.

Os objetivos específicos são:

● O fomento às cadeias produtivas sustentáveis da agricultura familiar;
● A promoção de práticas sustentáveis e de baixas emissões de carbono
nas atividades agropecuárias e florestais;
● O combate à pobreza no meio rural;
● A redução do desmatamento e da degradação florestal;
● A regularização ambiental de propriedades rurais, por meio do Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e outros instrumentos previstos na Lei Federal 12.651/2012;
● A recuperação de Áreas de Preservação Permanente e de Reservas Legais degradadas;
● A regularização fundiária de propriedades e posses rurais;
● O fortalecimento da gestão ambiental municipal,
incluindo a descentralização do licenciamento ambiental;
● O gerenciamento adequado dos resíduos sólidos.

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO
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Componentes

O Programa é formado por eixos que
reúnem atividades e ações que são os passos fundamentais para os municípios em
busca de sustentabilidade.
Os eixos são:
● Eixo 1 - Fortalecimento da
gestão ambiental municipal
● Eixo 2 - Regularização
ambiental e fundiária
● Eixo 3 - Promoção de cadeias
produtivas sustentáveis, com
foco na agricultura familiar

Não há uma ordem certa nem uma sequência obrigatória para esses passos, já que
a realidade atual e o histórico são muito difeCOMPONENTES

rentes entre os municípios. Porém, qualquer
que seja a aptidão do município ou situação
atual de desenvolvimento, essas ações contemplam pontos importantes que visam trazer respostas a desafios comuns aos municípios no caminho da sustentabilidade.
Muitos municípios já estão protagonizando iniciativas dentro desses eixos. De forma geral, no mapa abaixo, podemos visualizar a distribuição dessas iniciativas por eixos
nos municípios que fazem parte do PMS.
Nos itens a seguir estão descritos os
componentes que compõem o PMS e as ações
relacionadas a cada um. Segue, também,
uma pequena descrição com referências da
legislação relacionada e alguns materiais
como cartilhas e guias que os municípios
podem consultar e que detalham o passo
a passo para sua implementação. Algumas
ações estão seguidas de exemplos de iniciativas já implementadas nos municípios que
fazem parte do Programa.
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Fortalecimento da
gestão ambiental municipal
Contexto e benefícios

Apesar de muitas iniciativas municipais surgirem com apoio e parceria da sociedade civil, seu sucesso depende, principalmente, de vontade política e atuação do
órgão gestor municipal. O modelo de gestão
ambiental, previsto na Política Nacional de
Meio Ambiente (Lei 6.938/81), baseia-se no
princípio do compartilhamento e da descentralização das responsabilidades pela
proteção ambiental entre os entes federados e com os diversos setores da sociedade.
Para isso, é necessária uma base institucional e infraestrutura física e de pes-

COMPONENTES

soal, por isso, o primeiro passo para ualquer
avanço nesse sentido é o fortalecimento a
gestão ambiental municipal em todas suas
instâncias.
Uma gestão ambiental fortalecida
contribui para facilitar o acesso dos produtores a programas e políticas com um atendimento mais próximo; atrai investimentos
públicos e privados para o município; amplia a capacidade de planejamento territorial através do CAR e outros instrumentos;
e amplia as possibilidades de participação social local.
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Tarefas
Criar e/ou fortalecer os órgãos municipais de meio ambiente
O fortalecimento dos órgãos municipais
de meio ambiente é fundamental já que são os
órgãos executivos em nível local os responsáveis por projetos e ações relacionadas à sustentabilidade. A composição e estrutura devem
ser compatíveis com as necessidades de cada
município, mas uma estrutura completa inclui: órgãos executivos municipais (secretaria,
departamento, diretoria), um Fundo Municipal de Meio Ambiente e Conselhos Municipais
de Meio Ambiente.
Mesmo que o município seja muito pequeno e não seja possível manter uma Secretaria exclusiva para área de Meio Ambiente,
ele deve dispor de recursos próprios previstos
no Orçamento Municipal, infraestrutura física
condizente e um corpo técnico capacitado. A
eles cabe definir diretrizes e executar políticas e
programas além de também promover o licenciamento, monitoramento e fiscalização dentro
de sua competência. É fundamental que a Secretaria de Meio Ambiente possua um plano estratégico para orientar suas ações e fortalecer seus
objetivos. Além do Plano, é necessária que seja
criada uma Lei da Política Municipal de Meio Ambiente que estabelecerá as diretrizes e a estrutura da gestão municipal nesse tema.
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Legislação relacionada:

● Lei Federal nº 6.938/1981:

Institui a Política Nacional de
Meio Ambiente / SISNAMA.

● Lei Complementar nº 140/2011:

Regulamenta o artigo 23 da
Constituição Federal e disciplina a
cooperação entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os municípios.

● Constituição Federal

Cartilhas e guias sobre o tema:

● Cadernos de formação Volume 1:

Política Nacional de Meio Ambiente.
MMA, 2006.

● Cadernos de formação Volume 2:

Como estruturar o sistema municipal
de meio ambiente. MMA, 2006.
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Criar e/ou fortalecer os conselhos de gestão participativa
No Brasil, a aproximação entre sociedade e governo é expressa na Constituição
Federal de 1988 que traz, no Art 1°, parágrafo único, que “todo poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”. Assim, os cidadãos têm o poder de exercer o controle social, individualmente ou de forma organizada, ou através
de espaços formalizados como os conselhos
de políticas públicas.
Os conselhos são espaços criados especialmente para que a sociedade civil, setor
privado e o poder público discutam, juntos,
a tomada de decisões da administração pública, mas, também, permitem a fiscalização
e controle dos gastos públicos, bem como a
avaliação dos resultados alcançados pela
ação governamental. Através dos conselhos
é possível dialogar e construir acordos para
possíveis conflitos. Eles são fundamentais
para democratizar as informações e questões
relevantes para toda a sociedade.
Os conselhos de meio ambiente, além
de serem espaços para o exercício da democracia e cidadania, são importantes por permitirem um debate sadio sobre os interesses
ambientais, sociais e econômicos, uma ampliação visão dos problemas e das soluções,
dos impactos das ações e a multiplicação dos
efeitos positivos.
COMPONENTES

Suas principais atribuições são: debater e propor o planejamento ambiental do
município, aprovar resoluções que regulamentem a aplicação da legislação ambiental
em âmbito municipal, analisar e manifestar
sobre licenças ambientais, receber e apurar
denúncias, fiscalizar as ações e destinação de
recursos, e realizar campanhas de conscientização. O conselho também tem papel fundamental nas decisões sobre o uso dos recursos
do Fundo Municipal de Meio Ambiente e sua
existência é requisito para que o município
possa descentralizar o licenciamento de atividades de baixo impacto ambiental.
Legislação relacionada:

● Decreto Federal Nº 8.243/2014:
Institui a Política Nacional de
Participação Social

Cartilhas e guias sobre o tema:

● Conselho Municipal de Meio Ambiente:

um guia prático. 2°edição, Projeto Paiva. 2009.

● Cadernos de formação Volume 1:

Política Nacional de Meio Ambiente.
MMA, 2006.

● Cadernos de formação Volume 2:

Como estruturar o sistema municipal
de meio ambiente. MMA, 2006.
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Caminhos & Experiência

Cotriguaçu
E seu Conselho Municipal de Meio Ambiente fortalecido

Foram realizadas ações para
reestruturação do CMMA e
capacitações para os conselheiros
sobre gestão ambiental.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cotriguaçu (CMMA) foi criado em 2009
no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio
Ambiente e Assuntos Fundiários. Porém, na
época de criação os participantes não tinham
muito conhecimento sobre o papel do conselho e dos conselheiros, estes sentiam muita
dificuldade em se reunir, principalmente porque o assunto “meio ambiente” era considerado polêmico no município.
Essa situação começou a mudar, em
2011, com o apoio ao fortalecimento da gestão ambiental municipal através do Projeto
Cotriguaçu Sempre Verde desenvolvido pelo
ICV e parceiros. Foram realizadas ações para
reestruturação do CMMA e capacitações para
os conselheiros sobre gestão ambiental e participação social, que incluiu a discussão sobre
importância do planejamento, as competências do conselho e o papel dos conselheiros.
O que subsidiou os conselheiros na discussão
do projeto de lei da Política Municipal de Meio
Ambiente e levou a criação de Câmaras Técnicas voltadas as temáticas consideradas prioritárias: Regularização Ambiental e Fundiária,
Educação Ambiental, Desmatamentos e Queimadas e Resíduos Sólidos.
Com isto, os conselheiros se sentiram
mais empoderados e as reuniões foram se
enchendo com a presença de novos setores
e entidades, trazendo mais frutos. Um deles
foi o desenvolvimento do Projeto Semeando
Novos Rumos em Cotriguaçu em processo de
aprovação pelo BNDES/Fundo Amazônia, que
o CMMA acompanhou a elaboração, com a
definição de atividades e da localização de algumas ações, além de se responsabilizar por
COTRIGUAÇU

atividades durante a execução, como o monitoramento do projeto.
Além desse projeto, alguns dos principais resultados alcançados com o fortalecimento do conselho foram: (a) a manutenção
das reuniões periódicas com ampla participação dos conselheiros; (b) aprovação pela Câmara de Vereadores da Política Municipal de
Meio Ambiente; (c) a realização da campanha
“Queimar não é legal” pela Câmara Técnica
de Desmatamento e Queimadas, envolvendo o monitoramento por imagens de satélite
dos focos de queimada e visitas a escolas das
comunidades dos assentamentos com maior
número de focos.
Hoje o CMMA possui como conselheiros representantes de: associações rurais de
dois assentamentos de wguaçu (o PA Nova
Cotriguaçu e PA Juruena) e dos feirantes, associações urbanas, cooperativa, Sindicatos
(Rural, Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
e do Ensino Público), associação dos Indígena Rikbaktsa, setor madeireiro, comerciantes,
organização não governamental e órgãos governamentais estaduais e municipais (SEMA/
Parque Estadual do Igarapés do Juruena, FUNAI, legislativo municipal e das secretarias
municipais).
Como estratégia de comunicação o
CMMA possui um blog, em que é divulgado
regimento interno, a lista dos conselheiros, as
pautas, as atas, bem como as atividades do
conselho e informações relevantes sobre as
questões ambientais. Na busca pela melhoria
da comunicação interna e externa, está sendo prevista uma oficina para os conselheiros
neste sentido.
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Criar e estruturar Fundos Municipais de Meio Ambiente
A falta de recursos geralmente é um
dos grandes problemas numa administração
municipal e o Fundo Municipal de Meio Ambiente é um instrumento que pode auxiliar na
captação e execução de recursos específicos
para a gestão ambiental.
O Fundo é uma oportunidade para captar recursos extraorçamentários (públicos,
privados, nacionais e internacionais). Ele evita
que recursos arrecadados para área ambiental
sejam gastos em outras áreas do município e
permite, através de mecanismos de transparência e governança, que a sociedade civil participe das decisões de uso dos recursos através
do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Algumas das fontes de recursos são: taxas e multas
ambientais, convênios, contratos, doações, recursos do ICMS ecológico, royalties de empreendimentos. Mas existem outras que também devem ser consideradas.
Para o funcionamento do Fundo são
necessários mecanismos e procedimentos
claros que garantam uma boa governança
com transparência, participação e eficiência, permitindo o acompanhamento, prestação de conta e avaliação da implementação das ações. Além disso, é necessário um
planejamento estratégico com definição de
linhas temáticas prioritárias, metas e objetivos a serem alcançados e responsabilidades de todos os envolvidos.
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Outra forma de se captar recursos é através da elaboração de projetos, que devem refletir as necessidades e aspirações dos unicípios.
Ter um planejamento para o município torna
mais fácil a definição de objetivos e atividades
para um projeto bem elaborado e isso é fundamental para conseguir o financiamento.

Legislação relacionada:

● Lei Estadual Complementar n° 232/2005:
Código Estadual de Meio Ambiente de
MT - Fundo Estadual de Meio Ambiente
(FEMAM).

● Lei Federal nº 9605/98:

Lei de Crimes Ambientais – determina
que os recursos de multas devem ir
para Fundo Meio Ambiente.

● Lei Federal nº 7797/1989:
Cria Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Cartilhas e guias sobre o tema:

● Cadernos de formação Volume 5:

Recursos para a gestão ambiental
municipal. MMA, 2006.
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Monitorar e combater desmatamentos e queimadas ilegais
Uma das tarefas importantes para o
município ter maior controle ambiental sobre
seu território é a implantação de um sistema
de monitoramento de desmatamento e queimadas ilegais. Esse sistema deverá identificar
e fornecer informações sobre desmatamento,
degradação florestal, focos de calor, regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas. O ideal é que o município trabalhe
em conjunto com outras instituições como o
Corpo de Bombeiros, órgãos estadual e federal de meio ambiente responsáveis pela fiscalização, organizações da sociedade civil,
Ministério Público, entre outros.
O monitoramento fornecerá subsídios
para a priorização de políticas públicas pelas
secretarias municipais de meio ambiente e
para as ações do Conselho Municipal de Meio
Ambiente. O combate ao desmatamento não
deve ser feito só através da fiscalização. A
prefeitura deve mostrar alternativas de formas sustentáveis para o uso da floresta e instrumentos de valorização da floresta em pé,
como as Cotas de Reserva Ambiental (CRA),
exploração através do manejo florestal susCOMPONENTES

tentável, extrativismo de produtos não madeireiros, por exemplo.
Mato Grosso voltou a aumentar seus
índices de desmatamento nos últimos anos, o
que mostra que o monitoramento do desmatamento, queimadas e degradação florestal
deve ser constante. Para isso, a prefeitura é a
instância governamental mais próxima, que
conhece bem o território e pode colaborar
muito nesse monitoramento. Esse processo
requer uma equipe capacitada a operar sistemas de informação geográficos e pode, tanto
usar informações secundárias de órgãos que
geram dados de desmatamento, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
quanto usar dados gerados pelas próprias
prefeituras, dependendo da estrutura e capacidade dos técnicos ou parceiros locais.
Legislação relacionada:

● Decreto Federal 6.514/2008:

dispõem sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente.
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Sinop
E o combate às queimadas

Entre os grandes desafios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop (SDS) está a
redução das queimadas. Após apresentar redução dos focos de calor em 2009, Sinop teve,
em 2010, um aumento de 202%, segundo dados do Inpe. Diante disso, tornou-se indispensável a intensificação das ações para coordenar, monitorar e combater as queimadas
no município.

redução do fluxo de pacientes nos Postos de
Saúde e Pronto Socorro Municipal.

A solução adotada pela prefeitura foi
sensibilizar a população quanto a prevenção
e cuidados com queimadas realizadas em
terrenos baldios e chácaras, que são fatores
que propiciam a disseminação de queimadas,
e a implantação de equipe de combate a incêndio na área urbana, as “brigadas”, sob a
coordenação da SDS com apoio do Corpo de
Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso e
da Defesa Civil Municipal. Com essas ações, a
prefeitura buscou atingir os seguintes objetivos: ampliar a eficiência da gestão pública
dos vários órgãos responsáveis pelo combate às queimadas; sensibilizar a população para a não realização de queimadas em
áreas urbanas e rurais, visando a melhoria
das condições de saúde e de qualidade de
vida; dar maior agilidade às ações realizadas
pelo Corpo de Bombeiros Militar; reduzir os
problemas ambientais e de saúde (respiratórios) ocasionados pelos resíduos das queimadas na área urbana; e potencializar as ações
emergenciais desenvolvidas pela SDS.

Segundo Rosimari Cristina, secretária
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop, “somente através de parcerias o município pôde contornar
os problemas, pois apesar de toda a “boa
vontade” do município em trabalhar no combate às queimadas, somente com o apoio financeiro de outra instituição foi possível estruturar a Secretaria para que esta pudesse,
efetivamente, combater este problema das
queimadas.” O projeto contou com recursos do Ministério da
Justiça, da Secretaria
de Direito Econômico, através do Conselho Federal Gestor
do Fundo de Defesa
de Direitos. Pelo sucesso alcançado foi
(Secretária Municipal de Meio
selecionado
como
prática finalista da
Ambiente e Desenvolvimento
5ª edição do Prêmio
Sustentável de Sinop)
ODM Brasil, iniciativa
apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que
tem como objetivo a municipalização dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
no Brasil - ODM.

A implantação do projeto fez com que
a população tivesse maior conhecimento das
doenças e danos materiais causados pelas
queimadas, o que contribuiu para a redução
das queimadas, tanto na área urbana quanto
na rural. Isso provocou significativa redução
dos gastos da saúde no período da seca com
menor incidência de doenças respiratórias e

O que era apenas um projeto ganhou
espaço no orçamento municipal e evoluiu
para um Programa de Educação, Prevenção e Combate às Queimadas vinculado à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, garantindo
recursos para contratação de brigadistas,
aquisição de materiais e veículos.

SINOP

Segundo
Rosimari Cristina,
“somente através de
parcerias o município
pôde contornar
os problemas”
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Implementar o licenciamento ambiental municipal

O Licenciamento Ambiental é um
instrumento da Política Nacional de Meio
Ambiente que tem o objetivo de controlar
a instalação, operação ou ampliação de estabelecimentos e atividades que utilizam
recursos ambientais e são considerados potencialmente poluidores ou causadores de
degradação ambiental.
A legislação prevê que a competência para o licenciamento ambiental deve ser
compartilhada entre a União, os estados e
os municípios, dependendo da localização
do empreendimento, da abrangência dos
impactos diretos ou do tipo de construção
ou atividade a ser desenvolvida. Portanto,
os municípios têm a atribuição de licenciar
os empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento
legal ou convênio.
Para o município realizar o Licenciamento é preciso estruturar sua gestão ambiental municipal tendo um Conselho Municipal de Meio Ambiente em funcionamento,
um Fundo Municipal de Meio Ambiente implementado, normas ambientais e equipe
capacitada. É possível também realizar o
licenciamento através dos consórcios intermunicipais.
COMPONENTES

A descentralização é uma forma de
simplificar e tornar mais ágil o licenciamento, dinamizando a economia local, reduzindo o gasto de recursos no processo e ainda
pode significar uma fonte de recursos para
o município.
Legislação relacionada:
● Resolução CONAMA nº 237/1997
Competência aos municípios
para licenciar
● Lei Estadual Complementar nº 232/2005:
Altera o Código Estadual de Meio
Ambiente e define os tipos de
licenças ambientais
● Decreto Estadual nº 7.007/2006
Classificação das atividades sujeitas
ao licenciamento
● Resolução CONSEMA nº 86/2013:
Define lista de atividades com
impacto local

Cartilhas e guias sobre o tema:
● Caderno de Licenciamento Ambiental.
Ministério do Meio Ambiente, 2009.

29

30

PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Lucas do Rio Verde
Descentralização do licenciamento ambiental

O município de Lucas do Rio Verde
apresenta um grande crescimento de empresas e a prefeitura percebeu que, apesar de
muitas serem consideradas potencialmente
causadoras de pequeno impacto ambiental,
o impacto conjunto acabava prejudicando
os munícipes. Alguns exemplos dessas empresas são: oficinas mecânicas, lava-jatos,
clínicas de saúde, indústrias de móveis e metalúrgicas. Devido a sobrecarga de trabalho e
limitação de funcionários na área de fiscalização do órgão estadual, essas empresas acabavam ficando sem licenciamento.
Ciente disso, a prefeitura realizou uma
fiscalização de campo em toda área urbana
do município para levantamento e identificação das empresas com atividades passíveis
de licenciamento ambiental. As empresas que
não possuíam Licença de Operação (LO) foram notificadas para que providenciassem o
licenciamento ambiental. Durante essa abordagem a prefeitura identificou que a maioria
dos empreendedores não tinha conhecimento sobre os procedimentos de licenciamento e
ignorava a necessidade de adotá-los. Inicialmente, houve resistência das empresas para
se regularizarem, porém a prefeitura apontou
quais seriam as sanções previstas em Lei para
quem não fizesse as adequações. Além disso,
foi fundamental explicar aos empreendedores sobre os impactos ambientais ocasionados pelo mau gerenciamento das atividades
e, principalmente, dos resíduos.
Essa abertura permitiu que a prefeitura se aproximasse dos empresários levando
informação sobre a regularização e atuasse
não apenas como órgão fiscalizador, mas,
principalmente, como órgão orientador, conquistando a confiança e o comprometimento
do empresário na solução do problema local e
na conservação dos recursos naturais.
Os objetivos de Lucas do Rio Verde
com esse trabalho foram: a descentralização
LUCAS DO RIO VERDE

do licenciamento ambiental; o controle mais
efetivo no gerenciamento de resíduos de todas as classes, na destinação e tratamento
de efluentes, na emissão de particulados e
emissões atmosféricas, e na preservação e
recuperação de APPs na área urbana.
A estruturação da gestão ambiental
municipal foi fundamental nesse processo.
Foi criada a Lei da Política Ambiental Municipal, realizada a estruturação da equipe da
secretaria municipal e a adequação do espaço para atendimento, em 2006. As atividades
de fiscalização e licenciamento, por sua vez,
iniciaram no ano seguinte, em 2007. Para
isso, foi estabelecida
dotação orçamentária
específica e utilizados
recursos próprios da
prefeitura.

A prefeitura identificou
que a maioria dos
empreendedores não
tinha conhecimento
sobre os procedimentos
de licenciamento.

Pela experiência
de sucesso, Lucas do
Rio Verde constantemente recebe comitivas
de outros municípios
em busca de maior conhecimento sobre o processo de descentralização do licenciamento. Segundo Luciane Copetti,
secretária de Meio Ambiente, as prefeituras
municipais acreditam que pode haver um impacto político local negativo, devido a fiscalização e as exigências de cumprimento de normas por parte dos empresários. No entanto,
ela explica que tiveram mais reconhecimento
positivo do que negativo, pois estão ajudando
os munícipes. Além disso, sempre tiveram a
colaboração da comunidade na fiscalização.
Para ela “quando o gestor demonstra o seu
comprometimento com a gestão pública de
forma séria, correta, pensando no bem estar
de cada cidadão, consequentemente obterá
muitos colaboradores voluntários na conservação dos recursos naturais.”
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Implementar estratégia de saneamento ambiental
O saneamento ambiental está relacionado com o abastecimento de água potável, a
coleta e destinação correta dos resíduos sólidos e de esgoto, o controle de agentes patogênicos, e a drenagem urbana com a finalidade
de proteger e melhorar as condições de saúde
das comunidades. Nesses temas, é mais barato e fácil trabalhar com a prevenção porque se
gasta muito mais para resolver os problemas
de epidemias e doenças, contaminação de rios,
lençóis freáticos e do solo, assoreamento de rios
e represas. Por isso, condições insuficientes de
saneamento ambiental afetam muito a qualidade de vida do município porque provocam
aumento nos índices de doenças e mortalidade
na população.
O município pode atuar no saneamento
ambiental individualmente ou por meio de associações ou consórcios intermunicipais e assumir a operação dos sistemas de água, esgoto
e lixo ou conceder para operação por terceiros,
mas ainda manter a responsabilidade. Seja
qual for a opção, o município deve se envolver
no desenho de um plano de saneamento básico, que deverá ter um diagnóstico da situação e
de seus impactos nas condições de vida; metas
de curto, médio e longo prazos com o objetivo
de alcançar o acesso universal aos serviços; programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas; ações para situações
de emergências e contingências; e mecanismos
para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.
Dentro desses temas, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos se destaca, pois estabelece
que os resíduos sólidos devem ter uma disposição final ambientalmente adequada. Como os
recursos para implementar essas ações normalmente são insuficientes, é ainda mais importante que os municípios desenvolvam seus planos
de gestão de resíduos sólidos, já que são uma
condição para acessar recursos da União. Além
disso, é fundamental que sejam compatibilizados objetivos sociais como, por exemplo, a imCOMPONENTES

plantação de coleta seletiva com a participação
de cooperativas ou outras formas de associação
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, pois isso ajuda populações vulneráveis e
também é um diferencial que garante prioridade no acesso a recursos federais.
Legislação relacionada:

● Lei Federal nº 12.305/2010:

Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Regulamentação: Decreto nº
7.404/2010).

● Lei Federal nº 9.433/1997:

Institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos.

● Resoluções CONAMA 001/86, 005/93 e

037/94 - Regras para resíduos sólidos.

● Lei Federal nº 11.107/2005:

Lei de Consórcios (Regulamentação:
Decreto nº 6.017/2007).

● Lei Federal nº 11.445/2007 - Diretrizes

nacionais para o saneamento básico e
para a política federal de saneamento
básico (Regulamentação: Decreto nº
7.217/2010).

Cartilhas e guias sobre o tema:

● Guia para a implantação da Política

Nacional de Resíduos Sólidos nos
municípios brasileiros de forma efetiva e
inclusiva, Cidades Sustentáveis, 2013.

● Planos de Gestão de Resíduos Sólidos:

Manual de Orientação. MMA - ICLEI, 2012.

● Manual de orientação para criação e

organização de autarquias municipais
de água e esgoto. 2. ed. Funasa, 2003.

● Manual de saneamento. 3. ed. rev.
FUNASA, 2006.
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Implantar instrumentos de planejamento urbanísticos

Apesar de ter a produção agropecuária
como grande base da sua economia, Mato Grosso tem 82% de sua população vivendo em áreas
urbanas (IBGE, 2010). Isso traz vários desafios
para os municípios: a correta destinação de resíduos sólidos, a questão da disponibilidade e
qualidade da água, da mobilidade urbana, do
uso do solo, arborização urbana, moradia, lazer,
entre outras. Essas questões devem ser tratadas através de instrumentos legais de planejamento integrados, quando for o caso, no Plano
Diretor, que é a principal lei de ordenamento urbanístico de um município.
O Plano Diretor é obrigatório para os
municípios que possuem mais de 20 mil habitantes, são integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, possuem
áreas de especial interesse turístico, estão
situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental. Ele trata da organização
e ocupação do território. De acordo com o
Estatuto da Cidade, o Plano Diretor deve ser
resultado de um processo político, dinâmico
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e participativo que mobiliza todos os segmentos sociais para discutir e estabelecer
um pacto sobre o projeto de desenvolvimento do município.
Legislação relacionada:

● Lei Federal nº 10.257/2001:
Estatuto da Cidade.

● Resolução Conselho das Cidades
nº 34/2005.

Cartilhas e guias sobre o tema:

● Plano Diretor Participativo: guia para a

elaboração pelos municípios e cidadãos
- CONFEA, Ministério das Cidades, 2004.

● Plano Diretor: Participar é um direito.
Instituto Polis, 2005.

● Plano Diretor Participativo.

Ministério das Cidades, 2005.
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Elaborar e implementar um
Programa Municipal de Educação Ambiental

A Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA define que educação ambiental são “os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” Além
disso, a educação ambiental é parte do processo educativo mais amplo e é um direito
de todos, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.
A lei também incumbe papéis para diversos atores e confere ao poder público o papel de promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente.
Isso significa que deve haver uma evolução
COMPONENTES

das ações de educação ambiental pontuais
para um programa mais amplo e que reconheça e seja integrado à Política Municipal de
Meio Ambiente.
Legislação relacionada:
● Lei Federal nº 9.795/1999:
Institui a Política Nacional
de Educação Ambiental
(Regulamentação:
Decreto nº 4.281/2002)

Cartilhas e guias sobre o tema:
● Encontros e caminhos:
Formação de Educadoras(es)
Ambientais e Coletivos Educadores.
DEA/MMA, 2005.
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Regularização
ambiental e fundiária
Contexto e benefícios
Como decorrência da nova legislação
florestal, aprovada em 2012, foram definidos
novos requisitos legais que vieram facilitar a
regularização ambiental das propriedades
rurais através do Cadastro Ambiental Rural
(CAR) e do Programa de Regularização Ambiental Rural (PRA), entre outros instrumentos
criados pela legislação. Assim, é importante
que os proprietários rurais procurem adotar o
CAR e aderir a uma das opções de adequação
ambiental para poderem se beneficiar das
opções das anistias concedidas pela nova lei.
Esses benefícios são extensos e importantes,
especialmente para a agricultura familiar, e
envolvem a possibilidade de consolidação
de áreas desmatadas até julho de 2008, a regularização da reserva legal, a possibilidade
de recuperação de áreas degradadas usando
frutíferas e sistemas agro florestais (SAF), a
possibilidade de emissão de Cotas de Reserva Ambiental (CRA) em sua área de vegetação
remanescente, entre outras. Nesse sentido, os
municípios têm um papel importante de apoio,
principalmente para que os pequenos proprietários façam a adesão ao CAR e possam aproveitar esses benefícios.
COMPONENTES

Enfrentar os desafios da regularização
fundiária é outro grande passo que o município deve dar em direção a sustentabilidade.
O município como um todo só tem a ganhar
com a regularização fundiária e ambiental das
propriedades porque terá um excelente instrumento de planejamento e gestão estratégica
para as diversas áreas
(estradas, saúde, educação, entre outras),
contará com uma ferramenta para controle e monitoramento
do
desmatamento,
evitará restrições de
acesso a mercados
por falta de adequação ambiental e fundiária, bem como restrições de acesso a crédito e financiamentos
por falta de adequação ambiental e fundiária, conseguirá maior segurança jurídica
para o produtor rural. Além disso, o município terá oportunidades de valorização dos
ativos ambientais e de negócios associados
à restauração florestal.

É importante que os
proprietários rurais
procurem adotar o
CAR e aderir a uma das
opções de adequação
ambiental.
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Tarefas
Apoio aos produtores na adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR)
O Cadastro Ambiental Rural, que
já existia em Mato Grosso desde o MT Legal, agora é obrigatório para todos imóveis
rurais do país com a aprovação do novo
Código Florestal, em 2012, e é o principal
instrumentodecontrole,monitoramento,planejamento ambiental e econômico e de combate
ao desmatamento.
O CAR funciona como um diagnóstico
da propriedade rural, onde o produtor rural
deve declarar num sistema eletrônico (SICAR)
onde são as áreas de produção rural e as áreas
de preservação (reserva legal e as áreas de
preservação permanente). É uma ferramenta
importante para auxiliar no planejamento e
gestão da propriedade, pois proporciona ao
agricultor um olhar integrado das áreas de
produção, de vegetação natural e de recuperação de áreas degradadas. Além de oferecer
segurança jurídica, possibilita valorização de
mercado, atração de investimentos, crédito,
fomento e assistência técnica.

A lei garante um procedimento simplificado e gratuito para a inscrição no CAR de imóveis com até quatro módulos fiscais, e é dever do
poder público prestar apoio técnico e jurídico.
O apoio do município e dos parceiros da sociedade civil é fundamental para garantir
esse direito e estender o apoio técnico ao
maior número possível de produtores. Uma
grande adesão ao CAR é ainda mais importante nos municípios que compõem a lista
dos municípios prioritários para o combate ao desmatamento do Ministério do Meio
Ambiente já que, junto com a redução do
desmatamento, o CAR é um dos critérios
para a saída da lista.
Legislação relacionada:

● Decreto Federal nº 6.321/2007:

Estabelece ações relativas a
prevenção e ao combate ao
desmatamento - criação da
lista de municípios prioritários.

O CAR facilita a vida do produtor rural,
pois garante que não haverá restrição ao crédito e nem impedimento para a venda da produção por falta de regularização ambiental. O
CAR também é pré-requisito para acesso ao
Programa de Regularização Ambiental (PRA),
que assegura vários benefícios aos produtores com áreas de passivo ambiental.

● Lei Federal nº 12.651/2012:

Para gestão ambiental territorial, o CAR
fornece subsídios para orientar a recomposição das matas ciliares, propiciando a formação de corredores ecológicos e a conservação
dos recursos naturais (água e solo). Também
possibilita o fortalecimento do monitoramento ambiental em nível municipal (cobertura
florestal, por exemplo), o desenvolvimento de
diagnósticos territoriais periódicos, o controle
de desmatamentos e queimadas e a construção do banco de dados geográfico em escala
local. Tudo isso contribui para a melhoria da
qualidade ambiental dos municípios.

● Instrução Normativa Ministério

A inscrição no CAR deverá ser realizada
até cinco de maio de 2015 (podendo ser prorrogado por mais um ano). Caso o produtor
não cumpra os prazos de cadastramento ele
poderá sofrer sanções administrativas e ter
restrições para acesso ao crédito nas instituições financeiras.
COMPONENTES

Nova legislação florestal.

● Lei Federal nº 12.727/2012:

Alterações na nova legislação florestal.

● Decreto Federal nº 7.830/2012:
Cria o Sistema de Cadastro
Ambiental Rural – SICAR.

do Meio Ambiente - nº 2/2014:
Define os procedimentos gerais
do CAR e a integração, execução
e compatibilização com o SICAR.

Cartilhas e guias sobre o tema:

● Guia de aplicação da Nova Lei

Florestal em propriedades rurais:
Imaflora, 2013.

● Código Florestal: Passo a passo FAMATO/SENAR, 2012.

● Prazos do Código Floresta Brasileiro:
Guia para os produtores e
proprietários. BVRio, 2014.
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Jacareacanga

PA

Novo Progresso

Paranaíta

Carlinda

Nova Canaã Do Norte

Juara

Legenda
Vias Interurbanas

Tabaporã

Mancha Urbana

Propriedades Cadastradas
Município Alta Floresta
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Alta Floresta
Apoio ao CAR da agricultura familiar
Alta Floresta entrou, em 2008, para a
lista do MMA dos municípios prioritários para
o controle do desmatamento e, em 2010, teve
uma crise de falta de água para o abastecimento público urbano devido à degradação
das áreas de preservação permanente. A prefeitura sentiu a necessidade de adotar ações
que inimizassem o passivo ambiental do
município alcançassem as exigências para a
saída da lista do MMA.
A estratégia consistiu em estruturar uma gestão ambiental municipal sólida com mandato ambiental e respectiva
moldura jurídico-institucional e equipe. A
criação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Secma) se deu em 2009. Nasceu
com ela uma agenda desafiadora e complexa que deveria dar conta, simultaneamente, da estruturação da gestão ambiental municipal e da coordenação estratégia
para sair da lista.
O processo incluía identificar o necessário para ganhar a adesão dos produtores,
viabilizar a elaboração da base cartográfica
municipal, dominar os detalhes técnicos do
processo, adquirir conhecimento nos mecanismos processuais do protocolo do CAR.
O trabalho conjunto e o engajamento
das duas secretarias (Meio Ambiente e Agricultura) foram fundamentais para o sucesso
dos projetos. Além disso, a Secma também
contou com uma rede de parceiros que foi
fundamental no processo – o Ministério Público Estadual, com participação ativa no tema
das queimadas; o Sindicato Rural, o Instituto
Centro de Vida (ICV); a Universidade Estadual
do estado de Mato Grosso (Unemat); comunidades rurais e os próprios agricultores. A
primeira decisão coletiva foi, “vamos sair
da lista todos juntos, pequenos, médios e
grandes produtores”.
Essa estratégia foi diferente de todos
os demais municípios que estavam apoiando
o CAR, já que quanto maiores as propriedades
cadastradas, mais rápido o município alcança
a meta e sai da lista. Porém, Alta Floresta quis
dar prioridade para os que mais necessitavam de apoio técnico e tinham menos condições de fazer o CAR por conta própria.
ALTA FLORESTA

Os recursos necessários para a elaboração do CAR para os pequenos produtores
e o respectivo cumprimento da recuperação
do passivo ambiental foram captados pela
Prefeitura (Secma) através do Fundo Amazônia/BNDES, no valor de R$ 2,8 milhões, com
o Projeto Olhos d’água da Amazônia. Quanto
às médias e grandes propriedades rurais, decidiu-se fazer um trabalho de convencimento
com o apoio do Sindicato Rural para que arcassem, individualmente, com os custos de
realização do CAR.
O município também implementou
um conjunto de ações de monitoramento
das áreas degradadas em processo de recuperação e regeneração natural, bem como
monitoramento
do
desmatamento e queimadas usando geotecnologias. Esse monitoramento utiliza um
banco de dados sediado na Secretaria de
Meio Ambiente de Alta
Floresta que contém
as propriedades inscritas no CAR e imagens
de satélite com informações
relevantes
sobre as propriedades
rurais. Para realizar
esse trabalho, os técnicos da prefeitura receberam capacitação sobre CAR, implantação
de sistemas agroflorestais para a recuperação
de áreas degradadas, manejo de pastagens e
monitoramento ambiental.

A primeira decisão
coletiva foi, “vamos
sair da lista todos
juntos, pequenos,
médios e grandes
produtores”.

Com o apoio da prefeitura e as parcerias, a secretaria de meio ambiente protocolou 2.801 processos de CAR na Sema-MT,
com área média de 56 hectares cada, o que
é menos de um módulo fiscal do município. O desmatamento caiu de 61,4 para 1,6
(2007/2012) e, entre 2007 e 2008, Alta Floresta foi o município de Mato Grosso que
mais reduziu os focos de calor (97%). Em
2012 foi alcançada a meta de CAR e o município saiu da lista prioritária no combate ao
desmatamento e passou a integrar a lista
de municípios com o desmatamento monitorado e sob controle.

41

42

PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Apoiar a regularização dos passivos ambientais (APP e RL)

Após a adesão ao CAR, caso seja identificado que as propriedades possuem passivos,
elas devem aderir ao Programa Estadual de
Regularização Ambiental (PRA). Essa adesão é
pré-condição para que os produtores aproveitem dos benefícios da nova lei, como suspensão
de multas, anistias, possibilidade de compensar
o passivo de reserva legal através de Cotas de
Reserva Ambiental (CRA), entre outros.
O PRA é o conjunto de ações a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais
com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental. Envolve a adequação das
áreas desmatadas irregularmente de reserva
legal e de preservação permanente dentro das
possibilidades previstas na lei.
O PRA é implantado pelo Estado e, ao
fazer a adesão, o produtor rural assinará termo
de compromisso com as ações de regularização
prevendo prazos e sanções em caso de descumprimento. Uma vez cumpridos os compromissos
assumidos, o produtor terá sua situação regularizada e poderá acessar crédito rural oficial e
outras políticas de incentivo, o que beneficia o
município como um todo. Mas atenção, assim
como para o CAR, o prazo para adesão ao PRA é
até cinco de maio de 2015 (que pode ser prorrogado por mais um ano).
O apoio do município nessa questão
pode vir através de captação de recursos para
restauração florestal; apoio técnico aos produtores, principalmente os familiares; implantação ou fortalecimento de redes de sementes e
viveiros de produção de mudas; disponibilização de informações sobre os prazos e exigências, a disseminação de técnicas de restauração
de baixo custo, incluindo as com potencial de
COMPONENTES

geração de renda, e a disponibilização de informações sobre áreas aptas para a compensação
de passivos de Reserva Legal por meio da Cota
de Reserva Ambiental (CRA).
Legislação relacionada:
● Decreto Federal 6.514/2008:
Regulamentação da lei de crimes
ambientais (Lei 9.605/1998).
● Lei Federal nº 12.651/2012:
Nova legislação florestal.
● Lei Federal nº 12.727/2012:
Alterações na nova legislação florestal.
● Decreto Federal nº 7.830/2012:
Dispõe sobre o CAR e o PRA.
● Decreto Federal nº 8.235/2014:
Regulamentação do PRA.

Cartilhas e guias sobre o tema:
● Guia de aplicação da Nova Lei Florestal
em propriedades rurais- Imaflora, 2013.
● Código Florestal:
Passo a passo – Famato/Senar, 2012.
● Prazos do Código Floresta Brasileiro:
Guia para os produtores e proprietários.
BVRio, 2014.
● Coletar, Armazenar e as experiências
da Rede de Sementes do Xingu. ISA,2014.
● Plante as Árvores do Xingu e Araguaia.
ISA, 2012.
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Carlinda
E a restauração de seu manancial de abastecimento de água

O objetivo da prefeitura
era fazer um planejamento
de ações que chegassem
efetivamente até os produtores.

A população de Carlinda começou a
perceber a escassez de água, com alguns
córregos praticamente secando no período
de estiagem, até que, no ano de 2010, ocorreu racionamento de água na cidade, além de
relatos de ocorrências de morte de gado na
área rural por falta de água. De acordo com
o levantamento realizado durante o diagnóstico da Agenda 21 Local e o Plano Diretor
Participativo, ficou evidente que a população e o poder público deveriam tomar atitudes e trabalhar em parceria para recuperar
as nascentes e córregos, principalmente os
localizados na bacia de captação de água.
O primeiro passo foi buscar recursos para restauração, com foco nas cinco
microbacias prioritárias da região (identificadas pela Agenda 21). Também utilizou-se a legislação do CAR e a assinatura de
Termos de Ajustamento de Conduta - TAC
pelos produtores rurais, obtendo o comprometimento para com a restauração
das APPs. Assim, surgiu o Projeto Nascentes do Buriti, que conseguiu o apoio
do Fundo Amazônia/BNDES de R$ 1,8 milhões. O objetivo da prefeitura era fazer
um planejamento de ações que chegassem
efetivamente até os produtores para que
eles se beneficiassem com o apoio técnico
e financeiro. Desta maneira, conseguiriam
recuperar as áreas degradadas de acordo
com a lei e, também, contribuir para recuperar a bacia de captação de água da cidade e reduzir o risco de racionamento na seca.
CARLINDA

Com os recursos do Projeto, a prefeitura
de Carlinda reformou seu viveiro municipal, ampliando a capacidade de produção de mudas em
15 vezes, adquiriu novos equipamentos e contratou profissionais. O projeto também forneceu
materiais para a construção de cercas nas APP e
fez parceria com os produtores. O projeto monitorou os plantios e a recuperação utilizou, também, técnicas de apoio à regeneração natural.
Outra iniciativa do projeto foirealizar
apresentações, sensibilização comos alunos,
professores e comunidades rurais, palestras
e visitas às pro riedades escolhidas comonidades Demonstrativas.
Além das ações voltadas à restauração,
o projeto também teve ações de fortalecimento
da gestão ambiental municipal, por meio da estruturação física da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo (SEMMAT). Além da parceria com os produtores rurais, o projeto contou
com a parceria do Instituto Centro de Vida - ICV
na elaboração de mapas e da Embrapa Sinop na
assistência técnica para implantação das ações
de restauração.
Segundo Benedito Antonio Ragonha,
produtor rural de 68 anos, “o projeto foi bom
porque economizou de comprar mudas e
sementes, arame e madeira para cercar as
margens do rio. Também estamos tendo assistência técnica no plantio de mudas. O custo
para recuperar é muito alto,sem esse apoio
ficaria difícil”.
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Querência
E o conjunto de avanços da restauração florestal
Devido ao histórico de ocupação agrícola do município, Querência acumulou um
passivo ambiental com relação às suas nascentes e matas ciliares e entrou para a lista do MMA dos municípios prioritários para
combate ao desmatamento. Isso prejudicou a imagem do município, afastando os
investidores, atrapalhando a comercialização de grãos e de bovinos, bloqueando
o acesso ao crédito dos assentamentos,
além do endividamento por diversas multas e embargos ambientais.
A Prefeitura então começou a agir
para resolver esses problemas. Um primeiro passo foi a criação do Conselho Municipal
de Meio Ambiente, o qual passou a se reunir
periodicamente para tratar sobre o assunto
e para traçar estratégias de ação. O Sindicato
Rural e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
focaram na conscientização dos produtores
quanto a necessidade de frear o desmatamento, bem como de realização do CAR.
Segundo Eleandro Ribeiro, secretário
de Agricultura e Meio Ambiente de Querência,
a parceria das ONGs, Instituto Socioambiental
(ISA) e Aliança da Terra, foram primordiais,
pois além de contribuir com conhecimento e experiência nas questões ambientais,
colaboraram na criação de um programa
municipal de regularização ambiental (Querência mais), realizaram mapeamentos por
imagens de satélite e elaboraram projetos
para captação de recursos para a restauração das APPs degradadas. A meta definida
era atingir a recuperação de 100% das APPs
degradadas no município. Como resultado
do trabalho, Querência foi o primeiro município de Mato Grosso a sair da lista do MMA
e muitos produtores rurais aderiram aos projetos de recuperação de APP degradadas.
Esse trabalho de restauração em
Querência faz parte de uma campanha
maior de iniciativas socioambientais que
envolve vários municípios da região das
cabeceiras do Rio Xingu, chamada de Y
Ikatu Xingu, que reúne índios, pesquisaQUERÊNCIA

dores, organizações da sociedade civil,
produtores e trabalhadores rurais, assentados, movimentos sociais e governo,
segmentos que tradicionalmente divergem no debate da questão ambiental,
mas resolveram adotar o princípio da responsabilidade socioambiental compartilhada para defender a água.
Nessa campanha, tem destaque o desenvolvimento de técnicas e aperfeiçoamento
de modelos para a restauração florestal que
sejam ao mesmo tempo eficazes do ponto de
vista ecológico e viáveis para a realidade da
Bacia do Rio Xingu. Uma das técnicas utilizadas é o plantio direto mecanizado de florestas,
em que o próprio maquinário dos produtores
rurais – plantadeira e lançadeira – é usado no
plantio das sementes nativas da floresta e do
cerrado. Esta técnica possibilita o plantio em
áreas grandes a um custo significativamente
mais baixo do que o plantio com mudas.
Querência também faz parte da
Rede de Sementes do Xingu (RSX). A rede
é uma associação composta por mais de
350 coletores (agricultores familiares,
povos indígenas, agropecuaristas), que
tem como objetivo proteger as nascentes e cabeceiras do Rio Xingu e promover a viabilização econômica e tecnológica da restauração de matas ciliares da
região. A rede promove trocas e encomendas de sementes de árvores e outras plantas nativas da região, além de promover
o desenvolvimento dos conhecimentos
locais sobre uso e recuperação das florestas do estado do Mato Grosso;
Alguns dos parceiros da rede de
sementes são Associação de Educação
e Assistência Social Nossa Senhora da
Assunção (ANSA), Associação Terra Viva
(ATV), Comissão Pastoral da Terra (CPT),
Operação Amazônia Nativa (OPAN) e Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX).
A rede de sementes recebeu apoio financeiro do Fundo Amazônia/BNDES e Fundo
Vale, entre outros.
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Implementar a governança fundiária municipal
A regularização fundiária é o conjunto
de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social
à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e
o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. É um grande desafio em todo o
Brasil, tanto em áreas urbanas como rurais, e
principalmente nos assentamentos de reforma agrária.
A falta de regularização fundiária na
área rural prejudica outras questões incluindo dificuldades para acesso ao crédito rural,
impedimento de realizar exploração florestal
e problemas na regularização ambiental. Em
relação às áreas urbanas, a legislação nos
últimos anos atribuiu competência aos municípios para disciplinar os procedimentos para
regularização fundiária e enfrentar o quadro
de irregularidade em seus territórios.
Nas áreas rurais, a resolução dessas
questões, muitas vezes, envolve órgãos federais e estaduais (como Incra e Intermat), mas
o protagonismo do município pode fazer a diferença através da criação de um plano para
ordenar seu território e do empenho em mobilizar a sociedade local e os órgãos de terras
para, juntos, somarem forças na resolução
das questões pendentes. São passos importantes: a criação de um Conselho Municipal
de Assuntos Fundiários, um mapeamento
fundiário e realização de um diagnóstico dos
entraves à regularização no município assim
como a busca sistemática de construção de
soluções juntos aos órgãos de terras. Quem
ganha com isso é a sociedade que conquista o reconhecimento de seus direitos e seCOMPONENTES

gurança jurídica, assim como o município
que reduz conflitos e dá um grande salto em
seu desenvolvimento.

Legislação relacionada:

● Lei Federal nº 11.481/2007:

Lei de Regularização Fundiária
das Terras da União.

● Lei Federal nº 11.952/2009:
Programa Terra Legal.

● Lei Federal nº 11.977/2009:

Regularização fundiária urbana,
Programa Minha Casa Minha Vida.

● Provimento da Corregedoria

Geral da Justiça nº15/2014:
Cria a Comissão de Assuntos Fundiários
de Âmbito Municipal, vinculada à
Diretoria do Foro de cada uma das
Comarcas do Estado de Mato Grosso.

Cartilhas e guias sobre o tema:

● Regularização Fundiária Urbana:

Como aplicar a Lei Federal nº 11.977/2009.
Ministério das Cidades, 2010.

● Guia para regularização fundiária

urbana na Amazônia: escritura para
todos. Presidência da República
SAE/PNUD, 2011.

● Regularização da terra e da moradia:
O que é e como implementar.
Instituto Pólis, 2002.
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Nova Ubiratã
Regularização fundiária
O município de Nova Ubiratã sofria com
um elevado índice de irregularidade fundiária
urbana e rural. Esse cenário trazia dificuldades para os produtores acessarem créditos
rurais, resultando em precariedade para a organização dos agricultores familiares.
Nesse contexto, foi elaborado um plano com o objetivo geral de promover a regularização ambiental e fundiária das propriedades do município e organizar as cadeias
produtivas da agricultura familiar através da
estruturação do pequeno produtor e a implantação da agroindústria familiar. Foram
três linhas de ação: organização das cadeias
produtivas, regularização fundiária e regularização ambiental.
Na linha da regularização fundiária foi
realizado um levantamento da situação fundiária nas zonas urbana e rural que identificou que mais de 50% dos lotes urbanos não
tinham documentação. Na área rural, eram
mais de 210 mil hectares de lotes dentro e fora
de assentamentos sem titulação. Outro passo
importante foi a criação do Fundo Municipal e
Conselho Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável (Conredes) com o objetivo de acompanhar e executar os procedimentos para a
regularização fundiária através do monitoramento de diversas ações judiciais que
envolvem questões fundiárias e conflitos
agrários. Uma das atividades é promover
ações coletivas de usucapião, por meio do
município ou da Defensoria Pública para beneficiar os ocupantes que não detêm recursos
suficientes para ações individuais.
O passo a passo utilizado foi: 1) diagnóstico e mapeamento da informalidade; 2)
definição da estratégia de atuação/resolução
que envolveu prioridade para as vias consensuais (acordos), medidas administrativas (demarcação urbanística, legitimação de posse,
desapropriação), e medidas judiciais (ações
de usucapião e desapropriação); e 3) georreferenciamento, cadastramento e titulação.
NOVA UBIRATÃ

Para Bruno Becker, registrador de Imóveis e primeiro secretário da ANOREG-MT, a
regularização fundiária é a base econômica
para o desenvolvimento dos municípios, pois
ela proporciona o acesso ao crédito necessário ao investimento produtivo e também
gera maior responsabilidade do proprietário em relação às obrigações, especialmente
as ambientais.
O projeto, que teve a liderança da prefeitura de Nova Ubiratã e do Conredes, contou
com vários outros parceiros como o Cartório
de Registro de Imóveis,
a Secretaria de Agricultura, o Incra e a Comissão de Assuntos Fundiários do Tribunal de
Justiça de MT, que selecionou o projeto do
município como prioritário para execução.

Foram três linhas
de ação: organização
das cadeias produtivas,
regularização fundiária
e regularização
ambiental.

O projeto contou com recursos de entidades não governamentais (TNC); multas ambientais (TJMT); cooperação público-privada,
o auxílio financeiro de ocupantes (parceleiros); repasses públicos (prefeitura); Banco
do Brasil, Fundação Banco do Brasil (DRS) e
MDA-INCRA.
O sucesso do projeto em Nova Ubiratã
foi reconhecido pela Corregedoria-Geral de
Justiça de Mato Grosso e já gerou frutos para
todo o estado com a criação das comissões de
assuntos fundiários de âmbito municipal em
cada um dos municípios mato-grossenses.
Isso vai proporcionar maior celeridade e direcionamento para os projetos de regularização
fundiária, garantindo a cooperação institucional entre os vários setores envolvidos.

51

52

PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Promoção de cadeias
produtivas sustentáveis, com
foco na agricultura familiar
Contexto e benefícios

O estado de Mato Grosso conta com um
grande número de assentamentos rurais e propriedades de agricultura familiar. Porém, muitos
desses produtores ainda sofrem com falta de
apoio técnico e acesso a mercados, resultando
em baixa produtividade e pouca geração de
renda em muitas regiões. Ao mesmo tempo, o
estado se destaca internacionalmente por suas
cadeias produtivas convencionais como soja e
algodão, em alguns casos, com baixa agregação
COMPONENTES

de valor local e com enorme pressão sobre os
recursos naturais.
Apesar de existir um conjunto de políticas públicas disponíveis para enfrentar esses
desafios, poucos municípios conseguem acessá-lo, seja por desconhecimento ou por falta de
apoio. Além disso, uma parcela da população
rural persiste em situação de vulnerabilidade
social e dependente de políticas sociais.
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Tarefas
Estruturar um Sistema Municipal para o Desenvolvimento
Rural Sustentável
Da mesma forma que o município deve
estruturar e fortalecer seu Sistema Municipal
de Meio Ambiente, é fundamental que seja investido em um Sistema Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse sistema
inclui uma Secretaria de Agricultura equipada
e fortalecida, um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural atuante e participativo,
e um planejamento estratégico elaborado.
Em todos os municípios de Mato Grosso existe uma Secretaria de Agricultura que
geralmente possui muitos projetos e ações em
desenvolvimento. Porém, é comum que essas
ações sejam pontuais ou não integradas umas
às outras, sem o planejamento do que realmente o município quer para seu desenvolvimento
rural, com objetivos e metas claras.
Um Plano de Desenvolvimento Rural
Sustentável deve conter elementos como:
diagnóstico dos problemas e potencialidades;
objetivos que pretende alcançar; estratégia
para alcançar esses objetivos; parcerias para
apoiar as ações com recursos financeiros ou
outras formas de apoio; formas de trabalho que garantam a participação e controle
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na implementação das ações; e identificação dos recursos necessários (dinheiro, pessoal e máquinas) e suas fontes. Para apoiar
esse plano é importante que o município
realize o levantamento e sistematização periódica de informações sobre a produção
agropecuária no município, através de um
censo agropecuário.
Legislação relacionada:

● Decreto Estadual nº 2.061/2013:

Cria o Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável
de Mato Grosso –CEDRS/MT

Cartilhas e guias sobre o tema:

● Planos Municipais de Desenvolvimento
Rural: PMDR. Cadernos de Capacitação
PRONAF. MDA/IBASE, 2002.

● Cartilha: Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentável.
Secretaria da Agricultura, Pecuária,
Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e
Aquicultura (SEAGRI - Bahia), 2013.
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Incentivo a comercialização local e
estruturação de cadeias produtivas sustentáveis
dos produtos da agricultura familiar
Um dos maiores desafios que os municípios enfrentam é a estruturação de cadeias
produtivas sustentáveis e a comercialização
dos produtos da agricultura familiar. Essa dificuldade tem forte influência na qualidade de
vida e dignidade no meio rural, pois faltam opções de geração de renda para as comunidades
rurais. A falta de comercialização local também
afeta a segurança alimentar e o abastecimento local, porque o município e seus habitantes
ficam dependentes de alimentos de fora que
são menos frescos e variados, o que aumenta a
vulnerabilidade social.
É importante observar que nesse tema
não existem modelos pré-definidos, ou seja,
cada região e município exigirão soluções próprias de acordo com sua realidade e potencial.
O importante é construir arranjos de parcerias
que viabilizem a produção sustentável e a inclusão produtiva de grupos sociais vulneráveis.
Uma ação que pode ajudar é fomentar o associativismo e cooperativismo, e o apoio à comercialização direta através de feiras municipais e
comercialização solidária. Além disso, atividades como capacitação em técnicas de comercialização e beneficiamento, apoio na instalação e gestão de unidades de beneficiamento,
apoio no contato e negociação com potenciais
compradores costumam trazer bons resultados em muitos municípios com diferentes
cadeias produtivas.
Como o desafio é grande, o município
deve buscar parcerias e principalmente aproveitar os benefícios e oportunidades de políticas públicas como: PRONAF (crédito rural),
Política de Garantia de Preços Mínimos para
produtos da agricultura familiar e sociobiodiversidade PGPM-bio, ATER Rural (editais do
Incra e MDA), entre outras. Adicionalmente,
outros dois programas importantes de compras governamentais podem ter forte impacto
local, são eles: o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e o Programa de AquisiCOMPONENTES

ção de Alimentos - PAA, com o objetivo de promover o acesso à alimentação e incentivar a
agricultura familiar.
Legislação relacionada:
● Lei Federal nº 10.696/2003:
Institui o Programa de Aquisição de
Alimentos– PAA
● Lei Federal nº 12.512/2011:
Institui o Programa de Apoio à
Conservação Ambiental e o Programa
de Fomento às Atividades
Produtivas Rurais
● Lei Federal nº 11.326/2006:
Estabelece as diretrizes para a
formulação da Política Nacional
da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares
Rurais e define os requisitos para
enquadramento com agricultor familiar
● Lei Federal nº 11.947/2009:
Alimentação escolar mínimo 30%
agricultura familiar
(Resolução FNDE nº 26/13)

Cartilhas e guias sobre o tema:
● Agricultura familiar: Um bom negócio
para o desenvolvimento rural (Edição
para gestores públicos e Edição para
agricultores familiares). SEBRAE, 2014.
● Manual de orientação para oferta
de alimentação adequada e
saudável (PAA). MDS, 2014.
● Programa de Aquisição de Alimentos
PAA. CONAB/MDA.
● O encontro da agricultura familiar
com a alimentação escolar. MDA.
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Cotriguaçu
Organização comunitária e diversificação produtiva
Cotriguaçu é considerado a última
grande fronteira florestal em Mato Grosso pois
está em uma região extremamente ameaçada pelo desmatamento. A agricultura familiar no município conta com 2,2 mil pequenas
propriedades rurais, sendo que, apenas no
Projeto de Assentamento (PA) Nova Cotriguaçu, são 1,4 mil famílias. Fortalecer o trabalho
de base e construir com os agricultores propostas viáveis para a região são desafios a
serem enfrentados para garantir a permanência das famílias no campo, fomentar a
economia local, diversificar a base produtiva
e construir novas visões de desenvolvimento
para a região.
No projeto Cotriguaçu Sempre Verde, realizado por ICV e parceiros, o trabalho com agricultura familiar teve o
objetivo de fortalecer a governança socioambiental nos assentamentos para trazer melhorias socioeconômicas para quatro
comunidades do PA Nova Cotriguaçu, através de organização comunitária, acesso a
comercialização e melhoria das práticas de
manejo dos recursos naturais, visando, consequentemente, a redução do desmatamento
e das queimadas.
Para isso foram seguidos os seguintes
passos: (a) mobilização comunitária e realização de diagnósticos socioeconômicos e
ambientais participativos nas comunidades;
(b) apoio na elaboração e planejamento estratégico de grupos comunitários (associações
e grupo de mulheres rurais); (c) capacitação e
intercâmbios; (d) apoio na articulação local e
regional; (e) assessoria sobre políticas públicas;
formação de lideranças; (f) assessoria na regularização, gestão administrativa e financeira
das organizações de base. Nesses passos foi utilizada uma abordagem de igualdade de gênero,
protagonismo juvenil e educação popular.
Os principais resultados alcançados
tratam da mudança na organização social das
comunidades, na produção das famílias e no
avanço da comercialização. Em relação à organização, houve melhoria na gestão das associações comunitárias, incluindo a capacitaCOTRIGUAÇU

ção e formação de lideranças, elaboração de
projetos comunitários para levantamento de
recursos e construção de barracões. Deve ser
destacada a formação de grupos de mulheres rurais trabalhando com geração de renda através da produção, do beneficiamento
de produtos e do artesanato.
Sobre os aspectos produtivos, houve
diversificação da produção pelas famílias
através da implantação de hortas, criação de pequenos animais e aumento das
áreas de lavoura, contribuindo para o
fortalecimento da segurança alimentar e
nutricional das comunidades. Foi iniciada
a estruturação de três unidades de beneficiamento artesanal das frutas locais e de
coco babaçu, e um trabalho de panificação
para atender a escola comunitária. Também foram implementadas unidades de
referência de Boas Práticas Agropecuárias
de gado leiteiro que
levou a um aumento
significativo na produtividade.

A agricultura familiar
no município conta
com 2,2 mil pequenas
propriedades rurais.

Na comercialização, a organização e a carência de
infraestrutura continuam sendo um gargalo, porém houve
crescimento da comercialização entre
as comunidades do
PA Nova Cotriguaçu, em exposições e
feiras nas cidades da região, nos mercados institucionais do PAA e do PNAE e
a formação de uma parceria com a cooperativa local.

As ações e resultados contaram
com parceria das Secretarias Municipais
de Educação e de Agricultura e Meio Ambiente, e da cooperativa Coopercotri, com
apoio do Fundo Vale. Uma conquista importante foi que os grupos locais também conseguiram captar recursos através
de projetos comunitários (Fundo CASA e
PPPECOS/ISPN).
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Itaúba
Capital estadual das castanhas
Itaúba fica localizado à beira da rodovia BR-163, não muito distante dos municípios campeões em produção de grãos.
Porém, diferente dos demais municípios,
possui grande parte de sua área ainda com
cobertura florestal preservada, sendo grande parte dela destinada ao manejo florestal
sustentável de madeira. Porém, a prefeitura
enxergou que as florestas têm um potencial
de uso sustentável que vai além da madeira.
Decidiu diversificar a economia e investir no
extrativismo de produtos não madeireiros. O
símbolo escolhido para essa ação foi a castanha, já que o município possui grandes áreas
de castanhais cuja árvore é impedida por lei
de ser extraída.
A prefeitura foi atrás de oportunidades para agregar valor à cadeia da castanha
e o primeiro passo foi buscar parcerias no
Ministério do Meio Ambiente e no Sebrae.
Algumas das ações desse processo foram
a oficialização de uma associação que vende os produtos coletados pelas famílias e a
realização de capacitação para os coletores
de castanhas realizada com o apoio do Sebrae através de técnicos do Acre especializados nessa produção.

tanha de qualidade, foi realizada uma parceria com a COPEL para construção de uma
cozinha industrial.
A intensificação do trabalho foi reconhecida pelo Sebrae o que rendeu a Itaúba
o Prêmio de Prefeito Empreendedor, Categoria Pequenos Negócios no Campo. Segundo o prefeito, Raimundo Zanon, o município
conta com grande número de famílias sobrevivendo da coleta
de castanha que já
se tornou a terceira
fonte econômica do
município. O prefeito ressalta a necessidade de parcerias
com órgãos públicos
e ONGs para que seja
dada continuidade ao
trabalho e ampliação
para outras áreas,
como a regularização
ambiental das propriedades (CAR).

O extrativismo de
castanha é uma
excelente atividade já
que beneficia várias
famílias envolvidas
no trabalho e também
ajuda a preservar a
floresta.

Em 2009, o município comemorou a
aprovação da Lei Estadual 9152/2009 que reconheceu Itaúba como a “Capital Mato-grossense da castanha do Brasil” - que trouxe benefícios também para o incentivo ao turismo.
O extrativismo de castanha é uma excelente
atividade já que beneficia várias famílias envolvidas no trabalho e também ajuda a preservar a floresta.
Outra parceria importante veio com a
Embrapa que implantou um projeto de monitoramento das castanheiras e secagem
da castanha em fornos. Isso acabou dando origem ao projeto de construção de uma
indústria de beneficiamento da castanha
do Brasil contemplado pelo Ministério da
Agricultura – Mapa, atualmente em execução. Com o objetivo de agregar mais valor
e produzir produtos artesanais com a casITAÚBA
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Fomentar a disseminação de práticas
sustentáveis nas atividades produtivas
Além da promoção de cadeias produtivas sustentáveis e de produtos da sociobiodiversidade, em um estado como Mato Grosso, é
fundamental que sejam adotadas ações para
fomentar a disseminação de práticas sustentáveis nas cadeias produtivas consideradas convencionais. Muitos municípios têm enorme potencial e presença da produção agropecuária e
de grãos, ou fazem parte de bacias leiteiras. Independentemente de quais sejam as atividades
produtivas de um município, as boas práticas de
sustentabilidade devem ser promovidas.
As boas práticas são importantes não só
para o meio ambiente e para as pessoas, mas
também são fundamentais para a própria sustentabilidade econômica da atividade, já que
promovem melhor utilização do solo e da água,
além da contribuição da biodiversidade no controle de pragas, entre outros aspectos. Portanto,
uma propriedade rural altamente produtiva é
dependente de um meio ambiente conservado
(solo, água e biodiversidade).
Existem muitos exemplos de programas que promovem essas ações, como o Balde
Cheio, da Embrapa, o Novo Campo, do ICV, e o
Produção Agroecológica Integrada e Sustentável – PAIS, do Sebrae. Essa preocupação também está ligada ao problema das mudanças
climáticas e já conquistou um plano federal
para incentivar e fomentar ações de redução
de emissões, o Plano Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC). Entre as linhas de ação desse
plano estão: a recuperação de pastagens degradadas; a integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAF); o
Sistema Plantio Direto (SPD); a Fixação Biológica
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do Nitrogênio (FBN); as florestas plantadas e o
tratamento de dejetos animais, adaptação às
mudanças climáticas.
Além disso, a reorientação produtiva e
adaptação às boas práticas podem gerar oportunidades econômicas para os municípios e comunidades locais como prestação de serviços e
construção de arranjos de parceria que viabilizem o fomento da produção sustentável.

Legislação relacionada:
● Lei Federal nº 12.187/2009:
Institui a Política Nacional sobre
Mudanças do Clima (PNMC)
● Decreto Federal nº 7.390/2010:
Institui os planos setoriais da PNMC,
entre eles, o Plano para a Consolidação
de uma Economia de Baixa Emissão de
Carbono na Agricultura.

Cartilhas e guias sobre o tema:
● Plano Setorial de Mitigação e de
Adaptação às Mudanças Climáticas para
a Consolidação de uma Economia de
Baixa Emissão de Carbono na Agricultura
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, MAPA/ACS, 2012.
● Plantar, Criar e Conservar:
unindo produtividade e meio ambiente,
ISA/EMBRAPA, 2013
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Fortalecer o capital técnico local,
através dacapacitação continuada
Por trás de todas essas ações visando
à promoção de cadeias produtivas sustentáveis e as demais ações já descritas existe
uma ação que é fundamental: o fortalecimento do capital técnico local através da
capacitação continuada. Sem a capacitação de técnicos e gestores municipais,
de extensionistas rurais, de conselheiros
municipais, de produtores rurais e dos
cidadãos e sociedade civil, fica quase impossível conquistar o desenvolvimento
rural sustentável e uma boa gestão ambiental municipal.

COMPONENTES

Para isso, é importante fazer parcerias
com instituições em busca de oportunidades de capacitação de técnicos locais. Outra estratégia complementar é a criação de
redes de aprendizagem para que através
delas todo o conhecimento seja compartilhado e multiplicado.

Cartilhas e guias sobre o tema:
● Formação de Agentes socioambientais.
ISA, 2007.
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Governança
A principal instância de governança
do Programa Mato-grossense de Municípios
Sustentáveis é o Comitê Gestor, formado por
membros efetivos e convidados que discutem
e tomam decisões em assembleias ordinárias
e extraordinárias. No âmbito do Comitê serão
criados Grupos de Trabalho (GT) para tratar de
assuntos específicos.
Na coordenação das atividades do Comitê existe a Secretaria Executiva e a Presidência, indicada pela Casa Civil do governo de
estado de Mato Grosso.
Além do Comitê existe a rede de parceiros que apoia o Programa alocando recursos
entre diversas formas de contribuição.
De acordo com o Regimento Interno,
aprovado em 2014, o Comitê Gestor do PMS é
composto pelos seguintes órgãos e instituições:

I - Governo Estadual um representante de cada um dos
seguintes órgãos e entidades:
a) Secretaria de Estado
de Meio Ambiente - Sema;
b) Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Rural e
Agricultura Familiar - Sedraf;
c) Secretaria de Estado
da Fazenda - Sefaz;
d) Secretaria de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral - Seplan;
e) Empresa Mato-Grossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural - Empaer;
f) Universidade Estadual
de Mato Grosso – Unemat;
g) Assembleia Legislativa
do Estado - ALMT;
h) Ministério Público Estadual - MPE.
GOVERNANÇA

II - Sociedade civil um representante de cada
uma das seguintes organizações:
a) Associação Mato-grossense
dos Municípios - AMM;
b) Associação dos Municípios do Norte
Araguaia;
c) Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Mato Grosso- Famato;
d) Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado
de Mato Grosso - Fetagri;
e) Instituto Centro de Vida - ICV;
f) The Nature Conservancy
do Brasil - TNC;
g) Instituto Socioambiental - ISA;
h) Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia - Ipam;
i) Associação Vale para
o Desenvolvimento
Sustentável - Fundo Vale;
j) Fórum Mato-grossense
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento - Formad;
l) Federação de Órgãos para Assistência
Social e Educacional - Fase;
m) Rotary Clube de Cuiabá;
n) Plataforma Experimental para
Gestão Sustentável dos Territórios
Rurais da Amazônia Legal - Petra/CPP;
o) Operação Amazônia Nativa - Opan;
p) Organização das Cooperativas
Brasileira - OCB/SESCOOP-MT.
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III - Consórcios Intermunicipais
de Desenvolvimento Econômico,
Social e Ambiental do estado
de Mato Grosso:
a) Vale do Juruena;
b) Vale do Teles Pires;
c) Portal da Amazônia;
d) Alto do Teles Pires;
e) Norte Araguaia;
f) Vale do Arinos;
g) Médio Araguaia;
h) Araguaia;
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Além dos membros efetivos, é facultada ao Ministério Público Federal, ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Ibama, ao Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, à Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - Embrapa, à Fundação Nacional do Índio – Funai, à Agência Nacional das Águas - Ana e ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - Incra a
participação no Comitê Gestor.
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GOVERNANÇA
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Funcionamento do programa

O Comitê Gestor detalhou o Programa
e o seu funcionamento. A adesão ao Programa está aberta a todos os municípios de
Mato Grosso e os prefeitos e secretários devem procurar um dos membros do Comitê
ou a secretaria executiva.
Gestor público, se você deseja conhecer mais e participar, procure os representantes de seu Consórcio Intermunicipal
que são membros do Comitê.

2º Plano de Metas
Instrumento complementar
à Carta de Compromisso e
deverá integrar ações nos
três eixos que constituem
o Programa, incluindo o
detalhamento das ações
propostas e indicadores de
resultados;

Produtor rural e cidadão, se seu município ainda não aderiu ao Programa, converse com seu prefeito e secretários.
O PMS irá funcionar através dos seguintes instrumentos:

1º Carta Compromisso
passo inicial para adesão
dos municípios, contendo
os princípios e eixos do
Programa;

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

3º Plataforma de
monitoramento
As ações e resultados
terão acompanhamento
do Comitê do Programa e
serão monitoradas por meio
de um portal na internet.

Mais informações pelo e-mail:
municipios.sustentaveis@gmail.com
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Realização:

Parceiros:
Comitê Gestor,
Consórcios Intermunicipais:
Vale do Juruena, Vale do Teles Pires, Alto Teles Pires,
Portal da Amazônia, Norte Araguaia, Araguaia,
Médio Araguaia e Vale do Arinos.
Apoio:

