
Pontos principais
• O Fórum de Múltiplos Atores (FMA) do 

Programa Municípios Verdes (PMV) foi eficaz 
ao reunir participantes que normalmente 
não dialogam para negociar e gerar soluções 
para reduzir o desmatamento no Pará. No 
entanto, os participantes responderam mais aos 
interesses do poderoso setor do agronegócio, 
agravando assim a situação dos atores 
excluídos, cujos direitos e segurança fundiária 
foram – segundo relatos – afetados pelos 
processos do FMA.

• Não ficou claro para os participantes do FMA 
se as mudanças no desmatamento foram um 
resultado das ações do FMA ou da combinação 
de ações federais de comando e controle.

• Os participantes entrevistados consideraram 
que a equidade do FMA foi comprometida 
pela falta de participação de lideranças de 
comunidades tradicionais e indígenas.  
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Resumo

No início do século XXI, mais de 25.000 km2 foram 
desmatados anualmente na Amazônia brasileira. 
Desde 2004, no entanto, o desmatamento diminuiu, 
principalmente através do estabelecimento de políticas 
para combater o desmatamento e as mudanças 
climáticas. Isso incluí a Política Nacional de Mudanças 
Climáticas, que visa reduzir o desmatamento em todos 
os biomas e aumentar o uso de fontes alternativas de 
energia, e o plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento da Amazônia Legal. 

O Pará é o segundo maior estado brasileiro 
(1.247.954 km²), e é dividido em 144 municípios. Sua 
economia é baseada principalmente na extração de 
minerais e madeira, agricultura, pecuária, pesca, e turismo, 
entre outros (IBGE 2018a). O Pará, junto com o Mato 
Grosso, lidera a lista de estados brasileiros com as maiores 
taxas de desmatamento (PRODES 2017). Até 2012, 21% de 
seu território havia sido alterado devido ao desmatamento.

Para lidar com essas altas taxas de desmatamento, o 
Governo do Pará criou o Programa Municípios Verdes, 
reconhecido como um dos maiores fóruns ambientais do 
Brasil. O programa foi criado em um contexto de mudança 
de paradigmas na Amazônia Brasileira, quando o país 
fazia a transição da expansão da fronteira  econômica do 
governo federal através de projetos de desenvolvimento 
(1960s–1990s) para uma agenda construída para mitigar o 
desmatamento (2003–2014). Esse foi organizado em torno 
de um Comitê Gestor (COGES), um fórum de múltiplos 
atores (FMA) composto por instituições governamentais, 

o setor privado, organizações não governamentais 
(ONGs) e produtores rurais (principalmente do setor 
de agronegócios). Até 2017, eram realizadas de 
três a quatro reuniões por ano, com a presença de 
participantes oficiais, que tinham permissão de votar, 
além de uma audiência que chegou a alcançar quase 
300 pessoas. 

As linhas de ação do FMA foram estruturadas em 
torno de acordos locais com municípios, controle e 
monitoramento do desmatamento, e fortalecimento 
da gestão ambiental conjunta, através do apoio 
a agências ambientais locais. Suas metas gerais 
eram reduzir o desmatamento em 80% até 2020, 
aumentar o número de registros de propriedades 
rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR), remover 
os municípios do Pará da lista de desmatamento do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), descentralizar os 
mecanismos de fiscalização para o nível municipal, e 
envolver os municípios no PMV. Um total de 124 dos 
144 municípios do estado participou voluntariamente 
do FMA, atraídos por seus benefícios. Esses benefícios 
incluem segurança jurídica (garantindo que produtores 
não sofram multas e embargos econômicos), aumento 
do valor de mercado de produtos agrícolas como 
certificação (garantindo o desmatamento evitado 
e condições éticas de trabalho) e investimentos 
(devido à maior segurança jurídica). As condições 
para municípios entrarem e permanecerem no PMV 
incluíram a assinatura de termos de compromisso 
com o Ministério Público Federal, consistindo em um 
conjunto de sete metas que foram monitoradas e 
validadas pelo comitê gestor.
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Figura 1. Localização da área de estudo: o Estado do Pará



problemas regionais pelo programa estava direcionada 
aos interesses do setor produtivo em larga escala com 
maior poder econômico, como produtores de soja e 
pecuaristas, em detrimento dos pequenos produtores e 
comunidades locais. Além disso, questões relacionadas 
aos problemas socioambientais de populações rurais 
menos privilegiadas não foram incluídas nas diretrizes 
do programa. Os agricultores, povos indígenas e 
comunidades locais e suas respectivas organizações de 
cooperativas de base não estavam representadas no 
FMA. Essas pessoas e grupos consideraram que suas 
demandas, como concessão de títulos de terra, não 
foram concretizadas. 

Por outro lado, os participantes destacaram que 
através de atividades de capacitação, os municípios 
geralmente conseguiram fortalecer sua capacidade de 
gestão ambiental. A maioria dos participantes também 
considerou que o FMA deu espaço para o diálogo e 
alianças entre atores, que antes não existia. 

Esse FMA conseguiu resolver a 
inequidade? 
Informantes-chave e não participantes do FMA 
consideraram que a motivação por trás da criação 
do PMV era mais um instrumento para acomodar 
as necessidades dos atores que impulsionam o 
desmatamento, e refletia menos uma preocupação 
genuína com o desmatamento, conflitos rurais e 
injustiças sociais. Eles acusaram essas poderosas 
forças motrizes do desmatamento como responsáveis 
pela retirada violenta dos povos tradicionais de 
seus territórios. Além disso, eles acusaram o FMA de 
fazer greenwashing (maquiagem pró-ambientalista) 
nas atividades que levam ao desmatamento. Eles 
argumentaram que, embora o suposto objetivo do FMA 
fosse reduzir o desmatamento, ao validar a presença 
e o comportamento de grandes representantes de 
capital (grandes produtores rurais) que impulsionam 
o desmatamento, o FMA não desafiou o status quo. 
Alguns participantes do governo e ONGs consideraram 
que o PMV não abordou o conceito de equidade em 
vários aspectos, como na falta de envolvimento de 
atores importantes para o desenvolvimento regional, 
como representantes de organizações do movimento 
social; universidades regionais; e mais importante, 
representantes de pequenas propriedades rurais e 
comunidades afetadas pela falta de políticas estatais e 
constantes ameaças de expulsão de seus territórios (e às 
vezes até assassinatos). Além disso, o escopo de ações 
do PMV não abordou equidade de gênero em seus 
processos ou resultados. 

Em geral, os entrevistados consideraram que o programa 
dá mais poder aos atores já poderosos, e que piora 
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Estudamos o FMA do PMV no Pará como parte de 
um estudo que explora o potencial dos FMAs de 
melhorar a governança da terra e da floresta (Figura 1). 
Para esta pesquisa, entrevistas foram realizadas 
com 21 participantes do FMA, 10 não participantes, 
3 organizadores do FMA e 5 informantes-chave com 
conhecimento e experiência sobre o uso da terra e 
mudanças de uso de terra no Pará. Este estudo tem como 
objetivo:
1. identificar os processos e resultados que influenciam 

a eficácia do FMA em alcançar o uso sustentável de 
terra.

2. examinar como o FMA aborda questões de poder e 
equidade em processos de tomada de decisão. 

O FMA foi eficaz?

A maioria dos participantes considerou o FMA eficaz 
ou muito eficaz. No entanto, alguns entrevistados 
consideraram essa eficácia restrita devido à falta de 
uma redução evidente, permanente e efetiva do 
desmatamento. Depois de 7 anos de esforços do FMA, 
apenas 5 (de 17) dos municípios do Pará diminuíram 
seu desmatamento o suficiente para serem retirados 
da lista critica de desmatamento do MMA. Até 2011, o 
desmatamento na região diminuiu em certa medida, mas 
em seguida voltou a aumentar. Como o padrão geral de 
taxas de desmatamento no Pará era, em grande parte, 
semelhante ao do restante da Amazônia brasileira, não 
se sabe se as reduções no desmatamento resultaram de 
ações do PMV ou da combinação de esforços federais 
de comando e controle. Embora os registros no CAR 
tenham aumentado, isso não solucionou os conflitos 
rurais. Mais de 120% do Pará estava registrado no CAR. 
Isso sugere que havia áreas registradas mais de uma vez 
e conforme os especialistas entrevistados e a literatura 
especializada (Moreira 2016; Terra de Direitos 2016; 
Tupiassu et al. 2017), aqueles que estavam registrados 
eram predominantemente grandes produtores e grileiros.

Os entrevistados também mencionaram que as causas 
fundamentais do desmatamento na região, grilagem, 
desmatamento ilegal, desmatamento em assentamentos 
e a falta de regularização fundiária não foram abordadas 
no FMA. Programas de capacitação organizados pelo 
FMA e a estruturação de órgãos municipais de gestão 
ambiental foram considerados por seus participantes 
como bem-sucedidos. No entanto, os participantes 
argumentaram que, devido a uma alta rotatividade 
política e que a maioria das unidades da administração 
municipal era dominada pelas elites locais envolvidas no 
desmatamento, a estratégia de descentralizar a gestão 
ambiental fracassou no combate ao desmatamento. 

Alguns participantes de ONGs e não participantes de 
diferentes setores consideraram que a abordagem de 



a situação dos atores excluídos. Embora grupos 
marginalizados, como povos indígenas, comunidades 
locais e organizações de base – os baluartes 
históricos da manutenção da cobertura florestal – 
tenham sido excluídos do processo, eles poderiam 
ter contribuído muito com diversos conhecimentos 
sobre como melhorar os modelos de produção 
com baixos impactos ambientais. A inclusão e 
colaboração com esses atores e o desenvolvimento 
de esquemas de assistência que atendam as 
realidades locais e instituições informais podem 
permitir que esses atores de pequena escala e seus 

meios de subsistência prosperem enquanto contribuem 
para modelos de uso de terra justos, equitativos e 
ecologicamente sustentáveis. 

Recomendações

• Necessidades e interesses mútuos e ampliação da 
participação de atores: encontrar um consenso entre 
os participantes pode incentivar a participação 
efetiva de um grupo mais amplo de atores no 
FMA, como povos indígenas, academia, pequenos 
agricultores e comunidades locais, e assim fortalecer 
seus processos de tomada de decisão. Uma maior 
inclusão desses atores no FMA também aumentaria a 
apropriação de seus processos e resultados. 

• Equilíbrio de poder: o FMA precisaria revisar as 
relações de poder entre os atores, ampliando o 
diálogo e utilizando procedimentos equilibrados, 
como revezamento na moderação das reuniões. 

• Reconhecimento de lacunas de capacidade: a 
capacitação deve ser parte dos processos de FMA, 
especialmente para os participantes que precisam de 
assistência técnica adicional para tornar suas práticas 
de uso de terra mais ambientalmente amigáveis.
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Equidade
O FMA foi considerado 
equitativo ou muito equitativo 
por 52.4% de seus participantes.

Eficácia
O FMA foi considerado eficaz 
ou muito eficaz por 85.7% de 
seus participantes.85.7%

52.4%
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Centro de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR)
O CIFOR promove o bem-estar humano, a equidade e a integridade ambiental, conduzindo pesquisas inovadoras, 
desenvolvendo a capacidade dos parceiros e participando ativamente no diálogo com todas as partes interessadas 
e oferecendo contribuições para políticas e práticas que afetam as florestas e as pessoas. O CIFOR é um Centro de 
Pesquisa do CGIAR e lidera o Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agrofloresta (FTA). Nossa 
sede está localizada em Bogor, na Indonésia, com escritórios em Nairóbi (Quênia), Yaoundé (Camarões),  Lima (Peru) 
e Bonn (Alemanha)

Esta pesquisa foi conduzida pelo CIFOR, como parte do Programa de Pesquisa do CGIAR 
sobre Florestas, Árvores e Agroflorestas (FTA). FTA é o maior programa de pesquisa para o 
desenvolvimento do mundo que visa reforçar o papel das florestas, árvores e agroflorestas no 
desenvolvimento sustentável e na segurança alimentar e abordar as mudanças climáticas. O 
CIFOR coordena o FTA em parceria com Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR e TBI.

A pesquisa do programa FTA recebe o apoio do Fundo Fiduciário do CGIAR: cgiar.org/funders/

O programa de pesquisa do CGIAR sobre Políticas, Instituições, e Mercados (PIM) lidera a pesquisa 
orientada à ação para equipar os tomadores de decisão com as evidências necessárias para 
desenvolver políticas agrícolas e alimentares que atendam melhor aos interesses dos produtores e 
consumidores pobres, homens e mulheres. O PIM combina os recursos dos centros CGIAR e vários 
parceiros internacionais, regionais, e nacionais. O programa é liderado pelo Instituto Internacional 
de Pesquisa em Políticas Alimentares (IFPRI). www.pim.cgiar.org

Esta publicação faz parte do projeto Integrando REDD+ com objetivos de desenvolvimento no nível da 
paisagem: O papel dos fóruns de múltiplos atores em projetos de jurisdições subnacionais. 
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