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5. SITUAÇÃO ATUAL
5.1 VULNERABILIDADE AMBIENTAL
A metodologia elaborada para gerar o mapa de vulnerabilidade ambiental foi adaptada
de CREPANI et al. (2005) que considera em sua abordagem o conceito de Ecodinâmica,
preconizada por Tricart (op. cit. 1977). A partir da análise integrada do clima, rocha, solo,
relevo e vegetação, obtêm-se a vulnerabilidade natural de cada unidade de paisagem,
considerando a relação entre os processos de morfogênese e pedogênese. Essa relação é
convencionada por Crepani et. al. (1996), caracterizando as UTBs (Unidades Territoriais
Básicas), como estável, moderadamente estável, medianamente estável/vulnerável,
moderadamente vulnerável e vulnerável, com valores que variam de 1 a 3. As UTBs, neste
trabalho, foram denominadas Unidades Básicas de Análise – UTB.
A integração temática foi realizada segundo um modelo que estabelece 21 classes de
vulnerabilidade (CREPANI et al., 2005), distribuídas entre as situações onde ocorre o
predomínio dos processos de pedogênese (valores próximos de 1,0), passando por
situações intermediárias (valores ao redor de 2,0) e situações de predomínio dos processos
erosivos modificadores das formas de relevo, morfogênese (valores próximos de 3,0).
Para cada tema foram atribuídos valores correspondentes ao seu comportamento
inerente (fragilidade ou sensibilidade ambiental) frente às dinâmicas e processos de
degradação natural (intemperismo). O cálculo da fragilidade de uma paisagem é o resultado
da média aritmética simples de quatro parâmetros (rocha, solos, relevo e vegetação), além
das informações complementares sobre o uso da terra. A equação abaixo apresenta a
fórmula de cálculo para obtenção do valor de vulnerabilidade de cada unidade de paisagem.

V = vulnerabilidade
r = rochas (geologia)
s = solos (pedologia)
rel = relevo (geomorfologia)
veg = vegetação

Figura 1: Fórmula para o cálculo de vunerabilidade de cada unidade da
paisagem
O número obtido a partir da média calculada pretende caracterizar cada uma das
UTB´s dentro de uma escala de estabilidade/vulnerabilidade, com 21 valores estabelecidos
15

para a geração do mapa de vulnerabilidade. A Tabela 01 apresenta as 21 classes de
vulnerabilidade/estabilidade
pelo modelo
integraçãodas
dosUBA.
dados temáticos
Tabela
1: Representação dausadas
vunerabilidade
e/ou de
estabilidade

Unidade de
paisagem
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21

E
S
T
A
B
I
L
I
D
A
D
E

MÉDIA
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0

GRAU VULNERABILIDADE
VULNERÁVEL
V
U
L
N
E
R
A
B
I
L
I
D
A
D
E

MODERADAM.
VULNERÁVEL

MEDIANAM. ESTÁVEL /
VULNERÁVEL

MODERAD. ESTÁVEL

ESTÁVEL

COMPONENTES DA PAISAGEM
O mapa de vulnerabilidade ambiental elaborado corresponde ao resultado da análise
dos componentes do meio físico em que foram atribuídos valores relacionados com a
estabilidade / vulnerabilidade à perda de solo.
Geologia
Conforme Crepani (1996), os valores para a geologia estão vinculados ao grau de
coesão das rochas que suportam a UTB, atribuindo-se valores para a relação estabilidade /
vulnerabilidade que variam de menor, intermediário e maior grau de coesão (1, 2 e 3).
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Foram utilizados os parâmetros de estabilidade / vulnerabilidade estabelecido para as
rochas mais comuns por Crepani (op cit, 2008), contidos na Tabela 02. Como as formações
geológicas presentes na área apresentam um conjunto variado de litologias com
características, por vezes, distintas, foi realizada média aritmética entre todas as litologias
integrantes do grupo ou formação geológica.
Tabela 2: Escala de estabilidade/vulnerabilidade das rochas mais comuns.

Grau de
vulnerabilidade

Tipos de Rochas

Litologias

Sedimentares

Sedimentos Inconsolidados: Aluviões, Colúvios etc.

3,0

Sedimentares

Calcários, Dolomitos, Margas, Evaporitos

2,9

Sedimentares

Folhelhos

2,8

Sedimentares

Siltitos, Argilitos

2,7

Sedimentares

Grauvacas, Arcóseos

2,6

Sedimentares

Conglomerados, Subgrauvacas

2,5

Sedimentares

Arenitos Quartzosos ou Ortoquartzitos

2,4

Metamórficas

Mármores

2,3

Metamórficas

Ardósia, Metargilito

2,2

Metamórficas

Filito, Metassiltito

2,1

Metamórficas

Estaurolita Xisto, Xistos Granatiferos

2,0

Ígneas

Hornblenda, Tremolita, Actinolita Xisto

1,9

Ígneas e Metamórficas

Piroxenito, Anfibolito Kimberlito, Dunito

1,8

Metamórficas

Milonitos, Quartzo Muscovita, Biotita, Clorita Xisto

1,7

Ígneas Intrusivas

Anortosito, Gabro, Peridotito

1,6

Ígneas

Andesito, Diorito, Basalto

1,5

Ígneas Intrusivas

Fonólito, Nefelina Sienito, Traquito, Sienito

1,4

Metamórficas

Migmatitos, Gnaisses

1,3

Ígneas Intrusivas

Granodiorito, Quartzo Diorito, Granulitos

1,2

Ígneas

Riólito, Granito, Dacito

1,1

Metamórficas

Quartzitos ou metaquartzitos

1,0

Fonte: CREPANI et al. (1999).

Percebe-se, por meio da tabela de estabilidade / vulnerabilidade de Crepani (1999),
que as rochas sedimentares apresentam maior vulnerabilidade em relação aos demais tipos
de rochas (metamórficas ou ígneas). Nesse sentido, os Depósitos Aluvionares e Terraços
Fluviais, as formações Içá, Solimões e Palmeiral correspondem às unidades de paisagem,
em termos geológicos, mais sensíveis à perda de solo. Os sedimentos inconsolidados
apresentam maior vulnerabilidade, visto que se localizam contíguos aos leitos dos rios, em
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superfícies sujeitas a inundações periódicas, em áreas que recebem grandes volumes de
material transportado pela água.
A Formação Mutum-Paraná, constituída, em sua maioria, de rochas metamórficas de
material de origem argiloso, ocupa uma posição mais intermediária. As demais formações
geológicas representam um complexo de rochas ígneas e metamórficas mais estáveis, com
o maior grau de coesão. Embora possam ocorrer litologias com características distintas
dentro de cada grupo, essas formações apresentam, na média, menor sensibilidade ao
intemperismo. A Tabela 03 apresenta a geologia regional e os respectivos valores de
estabilidade e vulnerabilidade.
Tabela 3: Formações geológicas da região de estudo.

Valores
vulnerabilidade

Geologia

Litologias

Depósitos aluvionares

Areia, Cascalho

3,0

Içá

Alúvio, Areia, Argila, Linhito, Turfa, Cascalho

3,0

Terraços Fluviais

Areia, Argila, Cascalho

3,0

Solimões

Arenito, Argilito, Conglomerado, Siltito

2,6

Palmeiral

Arenito, Arenito Arcoseano, Conglomerado suportado
por Clastos

2,5

Mutum-Paraná

Filito, Xisto, Quartzito, Metatufo, Ardósia, Metarenito
Feldspático, Metachert, Metaconglomerado

2,0

Siriquiqui

Anortosito, Diabásio, Gabro, Norito, Peridotito,
Piroxenito, Serpentinito

1,6

Jamari

Enderbito, Quartzo-Diorito, Anfibolito, Migmatito,
Ortognaisse Granodiorítico, Ortognaisse Tonalítico

1,4

Rondônia (Younger
Granites)

Granito, Granitóide ricos em Quartzo, Monzogranito,
Sienito, Sienogranito, Albita Granito

1,2

São Lourenço-Caripunas

Riodacito, Quartzo-Sienito, Sienogranito

1,2

Teotônio

Monzodiorito, Monzonito, Quartzo-Sienito, Sienito,
Sienogranito

1,2

Geodiversidade
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil
(CPRM/SGB) define geodiversidade como:
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O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de
ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens,
rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que propiciam o
desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o
econômico, o científico, o educativo e o turístico (CPRM, 2006).
O conhecimento da geodiversidade nos leva a identificar, de maneira melhor, as
aptidões e restrições de uso do meio físico de uma área, bem como os impactos advindos
de seu uso inadequado. Além disso, ampliam-se as possibilidades de melhor conhecer os
recursos minerais, os riscos geológicos e as paisagens naturais inerentes a uma
determinada região composta por tipos específicos de rochas, relevo, solos e clima. Dessa
forma, obtém-se um diagnóstico do meio físico e de sua capacidade de suporte para
subsidiar atividades produtivas sustentáveis (Figura 1).

Sociedades

Meio Biótico

Humanas

Meio Físico
(Geodiversidade)

Figura 1: Relação entre os sistemas.
O conhecimento da geodiversidade nos leva a identificar, de maneira melhor, as
aptidões e restrições de uso do meio físico de uma área, bem como os impactos advindos
de seu uso inadequado (figura 3 e 4). Além disso, ampliam-se as possibilidades de melhor
conhecer os recursos minerais, os riscos geológicos e as paisagens naturais inerentes
(figura 3) a uma determinada região composta por tipos específicos de rochas, relevo, solos
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e clima. Dessa forma, obtém-se um diagnóstico do meio físico e de sua capacidade de
suporte para subsidiar atividades produtivas sustentáveis (Figura 2).

Figura 2: Principais aplicações da geodiversidade.
Fonte: Silva et al. (2008b, p. 182).

Áreas de Relevante Interesse Mineral – ARIM
Esse termo é empregado para definir áreas que, pela presença comprovada de
depósitos ou jazidas minerais, ou pelo alto potencial mineral reconhecido, têm como
vocação natural o aproveitamento de recursos minerais. Por serem relativamente raras,
localizadas, econômica ou potencialmente valiosas, as matérias-primas minerais que nelas
ocorrem, ou venham a ser descobertas, constituem-se em vetores de desenvolvimento local,
regional e nacional. Uma ARIM pode conter ou estar contida em uma ou mais províncias
minerais e abranger diversos distritos minerais e aglomerados produtivos locais de base
mineral (MATOS et al., 2009). Em suma, representam áreas de grande interesse estratégico
ou de grande potencial para gerar empreendimentos de importância econômica e social.
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O objetivo da criação dessas áreas é resguardar o interesse nacional quanto à
produção mineral, devido à rigidez locacional que os bens minerais apresentam. Está
previsto que tais áreas, devido à sua importância no cenário nacional, farão parte do novo
marco regulatório que regerá a atividade mineral no Brasil nos próximos anos, em
substituição ao atual Código de Mineração.
As ARIMs propostas para o estado do Amazonas foram estabelecidas para seis
classes utilitárias: minerais energéticos, minerais metálicos, minerais industriais nãometálicos, materiais de uso na construção civil, insumos agrícolas e água potável de
mesa/água mineral.
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Figura 3: Mapa de Geodiversidade da Sub-Região do Purus.
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Figura 4: Atrativos geoturísticos da Sub-Região do Purus.

Geomorfologia
Foram encontradas na área de estudo superfícies aplanadas expressivas que se
caracterizam por formas de relevo de topos tabulares e com rampas suavemente
inclinadas, em que os valores são considerados mais estáveis aos processos de perda
de solo. Formas de relevo com topos convexos e vertentes de declividade suave
apresentam valores intermediários. Áreas com relevo dissecado de topos estreitos /
alongados e vertentes mais inclinadas são bem susceptíveis à perda de solo. Essas
últimas são menos expressivas, ocorrendo de forma mais localizada na área.
As planícies e terraços fluviais, bem como algumas superfícies de inundação
encontradas na região de estudo, representam as áreas mais instáveis, visto que ocorre
a acumulação de sedimentos. Tais sedimentos, provenientes do arraste de outras áreas
pela ação da água, decorrem dos processos de modificação de relevo (Crepani, 2005). A
Tabela 04 apresenta os valores para os tipos de superfície encontrados.
Tabela 4: Valores de estabilidade / vulnerabilidade para os parâmetros de
Geomorfologia.
Formas de relevo

Pesos - vuln.

Superfície aplanada com topos tabulares

1,3

Superfície aplanada-ondulada com topos convexos

2,0

Relevo dissecado em cristas (aguçada)

2,7

Planícies e terraços fluviais

3,0

No caso das amplitudes altimétricas, foram definidos valores intervalos de 20
metros, numa variação de 0 a 160 metros, de acordo com Crepani et. al. (1996). As
maiores amplitudes altimétricas encontram-se relacionadas aos relevos residuais
(planaltos residuais), enquanto as planícies fluviais representam os menores valores. A
Tabela 05 apresenta os valores estabelecidos para a amplitude altimétrica.
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Tabela 5: Valores de estabilidade / vulnerabilidade para amplitude
altimétrica.
Amplitude - Altimetria

Valores - Vulnerabilidade

> 160

3,0

80 - 160

2,5

40 - 80

2,0

20 - 40

1,5

< 20

1,0

De um modo geral, a partir da média dos dois parâmetros utilizados, os índices
para a Geomorfologia de estabilidade / vulnerabilidade acusam relativa variedade em sua
distribuição. No entanto, em termos espaciais, predominam as superfícies aplanadas,
com amplitude altimétrica diversa, resultando em valores tendendo de mediano à estável.

Solos
Os valores, no campo da pedologia, para estabelecer as classes de vulnerabilidade
estão relacionados ao grau de maturidade dos solos. Solos mais maduros e espessos,
portanto, mais desenvolvidos, aproximam-se da estabilidade. Os Latossolos são solos
bem representativos desse contexto, em que o seu ambiente de ocorrência é mais
estável, favorecendo a pedogênese.
Os Argissolos e os Espodossolos se enquadram em situações intermediárias. Têm
como característica marcante um aumento de argila do horizonte superficial A para o
subsuperficial B, que é do tipo textural (Bt), o que dificulta a infiltração da água e
favorecem os processos de perda de solo.
Os solos mais vulneráveis para a área de estudo, representados pelos Gleissolos,
Plintossolos, Cambissolos e Neossolos, são considerados solos pouco desenvolvidos,
portanto, instáveis. Embora possam ocorrer sobre rochas resistentes ao intemperismo,
como no caso dos Neossolos, normalmente apresentam maior sensibilidade ambiental.
A Tabela 06 apresenta os valores de estabilidade / vulnerabilidade para as classes de
solos ou associações de solos encontrados na área de estudo.
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Tabela 6: Valores para estabilidade / vulnerabilidade para as classes de
solos.
Solos (ou associações)

Valores estabilidade / vulnerabilidade

Latossolos

1,0

Latossolos + Argissolos

1,4

Argissolos + Latossolos

1,6

Argissolos

2,0

Argissolos + Gleissolos

2,4

Gleissolos + Argissolos

2,6

Gleissolos

3,0

Plintossolos

3,0

Argissolos+ Plintossolos

2,4

Plintossolos + Argissolos

2,6

Neossolos

3,0

Espodossolos

2,0

Cambissolos

3,0

Vegetação e uso da terra
A densidade de cobertura vegetal da unidade de paisagem natural (cobertura do
terreno) é um fator de proteção da unidade contra os processos morfogenéticos que se
traduzem na forma de erosão. Por isso, para as altas densidades de cobertura os valores
atribuídos na escala de vulnerabilidade se aproximam da estabilidade (1,0), para as
densidades intermediárias atribuem-se valores intermediários (ao redor de 2,0), e para
baixas densidades de cobertura vegetal valores próximos da vulnerabilidade (3,0). Dessa
forma, atribuiu-se valores para cada tipo de vegetação existente, tomando-se como
referência a densidade de cobertura de cada uma delas (tabela 7), conforme metodologia
definida por Crepani et al. (1999).
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Tabela 7: Escala de estabilidade/vulnerabilidade dos diferentes tipos de
vegetação da região de estudo.
Vulnerabilidade/
Estabilidade

Tipo de Vegetação

Densa
Floresta Ombrófila
Aberta

Contato
Floresta
(ecótono)

Aluvial

1

Submontana

1

Terras Baixas

1

Aluvial

1,2

Submontana

1,2

Terras Baixas

1,2

Savana/
Ombrófila

1,6
Florestada

1,7
com
Floresta
Galeria

de

sem
Floresta
Galeria

de

com
Floresta
Galeria

de

sem
Floresta
Galeria

de

Gramíneo-lenhosa

sem
Floresta
Galeria

de

Arbustiva

com Palmeiras

2,3

Gramíneo-lenhosa

sem Palmeiras

2,7

Arbustiva

2,3

Arbustiva

2,3

Herbácea

2,7

Arborizada

Savana
Parque

Campinarana

Formações Pioneiras

com Influência
e/ou Lacustre

Fluvial

Herbácea
palmeiras
Pastagens

sem

2,1
2,1
2,5
2,5
2,7

2,7
2,8

Para a geração dos índices de vulnerabilidade ambiental foi adotada a componente
perda de solo. Com relação à perda de solo, os elementos rochas, relevo e solos
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apresentam relações de estabilidade / vulnerabilidade bem aproximadas, considerando a
resistência desses ao intemperismo e sua evolução ao longo do tempo geológico.
Adicionado o elemento vegetação, o que se percebe é uma relação quase inversa, pois
quanto maior a cobertura foliar, maior a proteção natural aos solos. No entanto, em
termos gerais, os solos mais sensíveis ocorrem justamente nas áreas de formação
florestal. Como boa parte da região apresenta formações desse tipo, houve certa redução
em todos os índices de vulnerabilidade. Importante ressaltar que, apesar dos resultados
obtidos, o uso do solo (pastagens, agricultura e etc.) pode interferir substancialmente nos
valores alcançados para a vulnerabilidade.

Figura 5: Processo destrutivo (escorregamento
de solo) induzido pelo uso do solo no rio Purus.

Figura 6: Degradação gerada pelo uso do solo
(pastagem) no rio Purus.
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A Tabela 08 apresenta os valores calculados para as unidades básicas de análise e
componentes da paisagem.
Tabela 8: Valores de estabilidade / vulnerabilidade para o meio físico e
total para as UTB.
UTB

Solos

Geomorfologia Geologia

Vegetação

Vulnerabilidade

1

3,0

2,5

3,0

1,5

2,5

2

1,6

1,9

2,6

1,3

1,9

3

1,6

2,3

2,6

1,2

1,9

4

2,0

2,6

2,8

1,1

2,1

5

2,4

1,7

3,0

1,3

2,1

6

2,6

1,9

2,8

1,4

2,2

7

2,0

2,3

2,6

1,4

2,1

8

2,5

1,9

2,6

1,5

2,1

9

2,0

2,6

2,6

1,2

2,1

10

1,6

1,9

2,0

1,2

1,7

11

2,0

2,3

2,6

1,6

2,1

12

1,6

1,9

2,8

1,5

2,0

13

2,4

1,9

2,5

1,8

2,2

14

1,6

2,3

2,5

1,5

2,0

15

2,5

1,7

3,0

1,6

2,2

16

3,0

2,8

2,8

1,8

2,6

17

2,0

2,3

2,5

1,4

2,0

18

2,4

1,9

2,6

1,1

2,0

19

2,4

2,3

3,0

1,1

2,2

20

2,6

2,5

2,2

1,5

2,2

21

2,0

2,5

1,5

1,4

1,9

22

2,5

1,7

3,0

1,6

2,2

23

2,4

2,3

3,0

1,3

2,2

24

2,5

1,9

3,0

1,6

2,2

25

1,6

2,2

1,5

1,5

1,7
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UTB

Solos

26

1,4

Geomorfologia Geologia
2,3

Vegetação

Vulnerabilidade

1,2

1,6

1,4

Embora a área estudada seja de grande extensão territorial, apenas três classes
foram identificadas: moderadamente estável, medianamente estável/vulnerável e
moderadamente vulnerável. Assim, as faixas mais extremas que variam de 1,0 a 1,3 e
2,7 a 3,0, correspondentes às classes estável e vulnerável não se apresentam na área de
estudo, de acordo com a metodologia adotada.

Graus de Vulnerabilidade – caracterização
1,4 a 1,7 - Moderadamente estável
As unidades básicas de análise – UBA que se encontram nesta faixa correspondem
a áreas moderadamente estáveis, do ponto de vista de vulnerabilidade à perda de solo
em condições naturais ou quando bem manejados os solos, em que há o predomínio da
pedogênese. Importante ressaltar que os valores mais altos (próximos a 2,0) tendem a
uma relação de equilíbrio entre pedogênese/morfogênese, enquanto os índices com
valores mais baixos (próximos a 1,0) convergem para a pedogênese. Ambiente de
ocorrência de solos desenvolvidos, como os Latossolos e Argissolos sobre rochas
sedimentares, coberturas sedimentares inconsolidadas e rochas metamórficas de maior
grau de coesão, com baixa a moderada predisposição à erosão. Considerando a
presença expressiva dos Argissolos Vermelho-Amarelos e que o horizonte B textural é
um fator determinante no grau de erodibilidade, a predisposição à erosão pode sofrer
variações, influenciando o grau de vulnerabilidade. Se, por exemplo, o horizonte B
textural possuir caráter argiloso ou muito argiloso, a probabilidade de ocorrência de
processos erosivos é mais restrita. Altimetria média variando entre 100 e 200m, embora
ocorram maiores amplitudes pontualmente na região. Área de contato Savana/Floresta
Ombrófila (ecótonos) e Savanas Florestadas.

1,8 a 2,2 - Medianamente estável/ vulnerável
As unidades básicas de análise – UBA que se encontram nesta faixa correspondem
a áreas medianamente estáveis/vulneráveis, do ponto de vista de vulnerabilidade à
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perda de solo, em que há o equilíbrio da pedogênese/morfogênese. Consiste no grau de
vulnerabilidade de maior expressão territorial, agrupando diversas unidades. Ambiente de
ocorrência de solos mais desenvolvidos como os Latossolos nas porções de altitude
superior a 150m e classes mais sensíveis (Plintossolos) em áreas de altimetria abaixo
dos 100m, embora os Argissolos estejam presentes e sempre associados, sendo
predominantes nas mais variadas altitudes. Rochas sedimentares e coberturas
sedimentares inconsolidadas predominam, em áreas de Savana Florestada e de Savanas
Parque com e sem Floresta de Galeria.

2,3 a 2,6 - Moderadamente vulnerável
As unidades básicas de análise – UBA que se encontram nesta faixa correspondem
a áreas moderadamente vulneráveis, do ponto de vista de vulnerabilidade à perda de
solo. São as planícies e terraços fluviais, superfícies de inundação, onde ocorre a
acumulação de sedimentos e favorecem os processos de modificação de relevo.
Predominam solos de maior fragilidade ambiental, como os Gleissolos e Plintossolos,
principalmente em áreas de menor altitude (abaixo dos 100m). Os Gleissolos são
amplamente expressivos e acompanham os canais de drenagem. Os Plintossolos estão
bem associados às superfícies de inundação, em ambientes redutores. Ocorrem Savanas
Parque com e sem Florestas de Galeria, Campinarana Arbustiva com Palmeiras e
Formações Pioneiras com Influência Fluvial e/ou Lacustre Arbustiva (tabela 9). A Figura
04 apresenta os graus de vulnerabilidade identificados na Sub-Região do Purus.
Tabela 9: Graus de Vulnerabilidade das Unidades Territoriais Básicas
(UTB).
UTB

Nome - UBA

Vulnerabilidade
(média)

1

Planícies e Terraços Fluviais da Sub-região
do Purus

2,5

2

Superfície aplanada-tabular do Purus-Juruá

1,9

3
4
5
6

Superfície aplanada-convexa do Purus-Juruá
(A1)
Superfície de Dissecação homogênea do
Purus-Juruá
Superfície tabular-pediplanada do PurusJuruá
Superfície aplanada-tabular do Rio Branco

1,9
2,1
2,1
2,2

índice de
vulnerabilidade
Moderadamente
Vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
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UTB

Nome - UBA

Vulnerabilidade
(média)

7

Superfície aplanada-convexa do Rio Branco

2,1

8

Superfície aplanada-tabular do Juruá-laco

2,1

9
10

Superfície de Dissecação homogênea do
Juruá-laco
Superfície tabular-pediplanada EndimariAbunã

2,1
1,7

11

Superfície aplanada-convexa Endimari-Abunã

2,1

12

Superfície tabular-pediplanada do Ituxi-Jari

2,0

13

Superfície aplanada-tabular do Ituxi-Jari

2,2

14

Superfície aplanada-convexa do
Ituxi-Jari

2,0

15

Superfície aplanada-pediplanada do Ituxi-Jari

2,2

16

Superfície de Inundação do Ituxi-Jari

2,6

17

Superfície aplanada-convexa do Juruá-laco

2,0

18

Superfície aplanada-tabular Iaco-Acre

2,0

19

Superfície aplanada-convexa do Purus-Juruá
(A2)

2,2

20

Planaltos residuais do Madeira- Roosevelt

2,2

21

Planaltos residuais do Madeira-Aiquiri

1,9

22

Superfície aplanada do Madeira-Purus

2,2

23
24
25
26

Superfície aplanada-convexa do PurusTapauá
Superfície aplanada-tabular
do Purus-Tapauá
Superfície aplanada-tabular
do Madeira-Aiquiri
Superfície aplanada-convexa
do Madeira-Aiquiri

2,2
2,2
1,7
1,6

índice de
vulnerabilidade
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Moderadamente
estável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Moderadamente
Vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Medianamente
estável/ vulnerável
Moderadamente
estável
Moderadamente
estável
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Figura 7: Mapa de graus de Vulnerabilidade da Sub-Região do Purus.
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5.2 GESTÃO TERRITORIAL
5.2.1 Organização do Poder Público Estadual
A Lei n.º 2.783, de 31 de Janeiro de 2003, dispõe sobre a organização
administrativa do Poder Executivo do Estado do Amazonas e dá outras providências. O
Poder Executivo do Estado do Amazonas é constituído, basicamente, por órgãos da
Administração Direta e por entidades da Administração Indireta.

Integram o Poder

Executivo, como órgãos da Administração Direta:
I - ÓRGÃOS COLEGIADOS
a)

Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas

b)

Conselho Estadual de Desenvolvimento Humano

c)

Conselho Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

d)

Conselho Estadual de Cultura

II - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA DIRETA
a) Secretaria de Governo
b) Casa Civil
c) Casa Militar
d) Gabinete Pessoal do Governador
e) Secretaria de Controle Interno
f) Procuradoria Geral do Estado
g) Ouvidoria Geral do Estado
III - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
IV - SECRETARIAS DE ESTADO
Secretaria de Estado Extraordinária - SEE
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
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Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos - SEJUS
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM
Secretaria de Estado da Cultura - SEC
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS
Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB
Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS
Secretaria do Estado de Política Fundiária - SPF
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINF
Secretaria de Estado para os Povos Indígenas - SEIND
Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR
Controladoria Geral do Estado do Amazonas - CDE.
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Figura 8: Fluxograma da subdivisão do poder Executivo.
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5.2.2 Articulação Institucional
Para a execução do ZEE, o arranjo institucional proposto contemplou amplo
processo participativo tanto na execução, quanto na implementação das recomendações
a serem propostas pelo projeto.
Foram considerados três níveis de articulação (Figura 06), com funcionamento
similar ao sistema de engrenagem, de forma equilibrada e coesa para garantir a eficiência
e eficácia do projeto.

Articulação
Social e
Econômica

Articulação
Técnica
Articulação
Política e
Institucional

Figura 9: Níveis de Articulação do ZEE da Sub-Região do Purus.
O primeiro nível de articulação é o político e institucional, responsável por:


Viabilidade para o Projeto – no âmbito político, a partir de interesses,

preocupações e demandas especificas, o projeto é formulado e viabilizado, tanto em seus
aspectos legais de execução, quanto garantia de disponibilização dos recursos
financeiros, humanos, tecnológicos, materiais e organizacionais para a execução do ZEE;


Articulação com os vários níveis de Governo – garantir a participação dos

diferentes níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal), viabilizando a permanência
da articulação institucional durante o planejamento, execução e implementação do projeto;


Viabilizar a implementação das ações – tanto de execução direta, quanto indireta,

contribuir na exigência de execução pelos demais níveis de governo (exemplo – nível
estadual fornecendo condições de execução para o nível municipal);
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Garantir a institucionalidade dos resultados – pela consolidação da normatização

dos resultados;


Garantir a eficiência da implementação das ações – articular, por meio de

monitoramento e controle.
O segundo nível de articulação é o Técnico, responsável por:


Garantir e proporcionar a ampla participação – de diferentes atores no processo de

execução, seja na solicitação de participação de órgãos especializados em determinados
temas/assuntos, seja na participação das comunidades locais e gestores municipais (cuja
prévia participação ocorreu no nível político);


Assegurar discussão de produtos – durante todas as etapas do ZEE, os produtos

preliminares são discutidos em diferentes fóruns, o que possibilita maior sustentabilidade
técnica à proposta;


Fornecer treinamento – dar suporte técnico e ampliação do conhecimento dos

gestores locais quanto ao instrumento em si e quanto às formas, possibilidades e ganhos
com a implementação do ZEE;


Apresentar resultados à instância política – de forma a subsidiar tecnicamente o

processo de articulação política;


Interagir com os diferentes setores – tanto sociais, quanto econômicos para

garantir a implementação de ações com ganhos concretos para a região.
O terceiro nível de articulação é o Social e Econômico, realizado pelos diferentes setores
econômicos e sociedade em geral, responsáveis por:


Contribuir com a divulgação do processo de execução do ZEE – através do

repasse de conhecimentos sobre o significado do ZEE, para que serve e como todos
podem colaborar em suas diferentes fases (dando informações aos técnicos sobre o
território, demandas e expectativas, nas discussões sobre as unidades de intervenções e
diretrizes para cada unidades, além de contribuírem para a implementação de ações);


Apoio na divulgação de fóruns e reuniões – para contribuir na análise das zonas e

diretrizes;


Garantir a implementação do ZEE – tanto com ações diretas (exemplo:

recomposição vegetal), quanto com ações indiretas (exemplo: fiscalização, demandas e
cobranças aos gestores públicos).
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A Figura 10, a seguir, apresenta o ciclo dos diferentes atores envolvidos no processo de
execução, validação e implementação do ZEE.

Comissão
Estadual do
ZEE
Gestores
Municipais da
Sub-Região
do Purus

Grupo de
Atores Locais

GOVERNO DO
ESTADO DO
AMAZONAS
(SDS)
Secretarias
de Estado do
Amazonas

Comissão
Nacional do
PZEE
Consultorias
Especializadas
(Kampatec)

Figura 10: Atores envolvidos no ZEE da Sub-Região do Purus.

A Coordenação Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico - CEZEE é
composta por 40 representantes de órgãos e entidades públicas e privadas:
i.

Agência de Desenvolvimento Sustentável – ADS;

ii.

Associação Amazonense de Municípios – AAM;

iii.

Centro Estadual de Unidades de Conservação – CEUC;

iv.

Comissão de Assuntos Amazônicos, Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
CAAMA/ALEAM;

v.

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC;

vi.

Comissão Pastoral da Terra – CPT;

vii.

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM;

viii.

Confederação das Organizações Indígenas e Povos do Amazonas – COIAM;

ix.

Conselho Nacional das Organizações Extrativistas – CNS;

x.

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB;

xi.

Departamento Nacional de Produção Mineral – Amazonas – DNPM;
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xii.

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA, Amazônia
Ocidental – CPAA;

xiii.

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas – FAEA;

xiv.

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM;

xv.

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado do
Amazonas – FETAGRI;

xvi.

Fundação Nacional do Índio – Administração Regional – FUNAI;

xvii.

Fundação Vitória Amazônica – FVA;

xviii.

Fundo de Programação Social – FPS;

xix.

Grupo de Trabalho Amazônico – GTA;

xx.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

xxi.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA;

xxii.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO;

xxiii.

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado
do Amazonas – IDAM;

xxiv.

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM;

xxv.

Instituto de Terras do Estado do Amazonas – ITEAM;

xxvi.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA;

xxvii.

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA;

xxviii.

Instituto Socioambiental – ISA;

xxix.

Secretaria de Estado da Produção Agropecuária, Pesca e Desenvolvimento
Rural Integrado do Amazonas – SEPROR;

xxx.

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT;

xxxi.

Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SEINF;

xxxii.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
SDS;

xxxiii.

Secretaria de Estados para os Povos Indígenas – SEIND;

xxxiv.

Secretaria de Governo – SEGOV;

xxxv.

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN;

xxxvi.

Sindicato das Indústrias de Compensados e Laminados do Amazonas –
SICLAM;

xxxvii.

Sindicato dos Trabalhadores Públicos das áreas Agropecuárias Pesca
Florestal e Meio Ambiente do Estado do Amazonas – SINTRASPA;

xxxviii.

Sindicato dos Pescadores do Estado do Amazonas – SINDIPESCA;
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xxxix.
xl.

Sistema de Proteção Ambiental da Amazônia – SIPAM;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado
do Amazonas – SFA/MAPA;

xli.

Tribunal de Justiça do Amazonas – TJA;

xlii.

Universidade do Estado do Amazonas – UEA;

xliii.

Universidade Federal do Amazonas – UFAM;

A SDS é responsável pela coordenação técnica do ZEE no Estado do Amazonas,
com atribuições de estabelecer diretrizes e estratégias gerais de execução, supervisionar
a execução do projeto e aprovação do projeto de zoneamento ecológico econômico em
consonância com a CEZEE.
O arranjo institucional do ZEE prevê mecanismos para operar em sinergia com as
instâncias de formulação, decisão e gestão dos planos em desenvolvimento pelo Estado e
Municípios, bem como visando à implementação das diretrizes propostas no ZEE.
Cabe acrescentar que, após aprovação técnica do ZEE, ocorreu uma fase de ampla
apresentação e divulgação dos resultados do projeto. O Fluxograma, a seguir, (Figura 45)
apresenta o arranjo institucional do Projeto.
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Figura 11: Arranjo Institucional do ZEE Purus.
O ZEE deve estabelecer um diálogo vertical, tanto com os municípios, quanto com
as diretrizes do MacroZEE Estadual. O MacroZEE estabelece macro-estratégias de
desenvolvimento que precisam ter viabilidade com as decisões e negociações locais.

5.2.3 Organização do Poder Público Municipal
Este item procura abordar a organização do poder público municipal de
Lábrea, Boca do Acre, Canutama, Pauini e Tapauá, as principais estratégias de ações da
gestão atual, incorporando informações dos municípios quanto as suas demandas.
A importância dessa abordagem consiste em buscar nas estruturas locais as
condições institucionais públicas elementares para a parceria de implantação das
diretrizes do ZEE. Assim, as prefeituras municipais, de um lado, e as organizações sociais
locais, de outro, poderão tanto orientar a construção das diretrizes de uso e ocupação,
quanto tornarem-se parceiros na sua implementação.
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Nesse sentido, procede-se a seguir uma descrição não exaustiva, mas orientada
acerca dessa organização institucional local, bem como sua normatização a fim de expor
as possibilidades e vulnerabilidades institucionais dos municípios.

5.2.3.1 Boca do Acre
A Lei Orgânica do Município de Boca do Acre, promulgada em 1990, dispõe que a
sede do município está situada na confluência do Rio Acre e que a sede de cada Distrito
tem a categoria de vila.
A Prefeitura Municipal de Boca do Acre possui uma estrutura organizacional
constituída por uma agência de comunicação social, uma representação, uma
coordenação, um serviço autônomo, vinculados diretamente ao ao gabinte da Prefeitura
Municipal, além do gabinete da prefeita, e 6 (seis) secretarias municipais, administradas
por secretários de livre nomeação pela prefeita.
A Prefeitura Municipal possui uma representação na capital do estado, a cidade de
Manaus, para apoiar ações de interesse municipal junto ao Governo do Estado. Possui,
também, uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e Guarda Municipal para tratar de
segurança aos bens públicos municipais e auxiliar a população local em casos de
desastres e eventos de riscos tais como inundações e queimadas, entre outros. Dispõe,
ainda, de um Serviço de Água e Saneamento Básico, para operar tratamento e oferta de
água potável e esgotamento sanitário.
As secretarias municipais são as seguintes: 1. Saúde; 2. Assistência social; 3. Infraestrutura e limpeza pública; 4. Educação e desporto; 5. Finanças; 6. Planejamento e
administração e 6. Desenvolvimento sustentável, produção, meio ambiente, turismo e
cultura.
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Figura 12: Organograma da Prefeitura de Boca do Acre.
O Plano Diretor de Boca do Acre (Lei nº 016/2006) dispõe sobre desenvolvimento
urbano, zoneamento, uso e ocupação do solo, sistema viário e parcelamento do solo. A lei
define os seguintes instrumentos de realização do plano diretor: planejamento urbano,
instrumentos tributários e financeiros (entre eles ISS, IPTU, incentivos fiscais, orçamentos
anuais e plurianuais, fundos destinados ao desenvolvimento urbano), instrumentos
jurídicos (limitação administrativa, desapropriação e tombamento), instrumentos de
regularização fundiária (definição jurídica do estoque de terras públicas, vendas de áreas
por meio de leilão, concessão onerosa de direito real de uso, transferência de potencial
edificável).
Quanto ao zoneamento, a mesma lei estabelece uma subdivisão urbana em zonas
tais como zona central, zona habitacional de interesse social, zona portuária, zona de
expansão urbana de interesse social, setor histórico, setor especial de conservação, setor
especial de preservação, setor especial de vias coletoras, setor especial universitário,
setor especial do centro cívico, setor especial do aterro sanitário, setor especial
aeroportuário, setor especial da fazenda, setor especial de cemitério.
Existem duas leis específicas de 2002, que tratam da proibição de exportação de
madeira em tora do município de Boca do Acre para outros municípios (Lei nº 007/2002),
dá prioridade ao beneficiamento local, assim como proibe tráfego de veículos pesados nos
ramais do município no período de inverno, com concessão de autorização especial em
períodos de estiagem.
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O município possui também uma Lei antiga de zoneamento e parcelamento da terra
(Lei nº 07/1975), que instrui normas para obras e ocupações. O art. 11 desta Lei
menciona a divisão por zonas como uma área delimitada em que predominam um ou mais
usos. Entretanto, ela define apenas as áreas urbanas tais como: zonas residenciais, para
habitações, zonas de áreas reservadas tipo “A”, para escolas, templos, hotéis, cinemas e
pequenos restaurantes, zonas de áreas reservadas tipo “B”, para expansão do comércio
local, zonas de áreas reservadas tipo “C”, para motéis, postos de serviços, garagens e
oficinas, zona de conjunto administrativo, para órgãos públicos, zona do centro comercial
para comércio, atividades profissionais e negócios, zona de área industrial, para indústrias
de qualquer tipo, zona de áreas de praças e recreação local, para praças de estar,
parques e recreação.

5.2.3.2 Lábrea
A Prefeitura Municipal de Lábrea possui uma estrutura organizacional constituída
por um apoio vinculado diretamente ao Prefeito Municipal, um gabinete para o viceprefeito e 9 (nove) secretarias municipais
O apoio direto ao prefeito municipal é feito por uma chefia de gabinete, com status
de secretaria, e uma assessoria jurídica. As secretarias municipais são as seguintes: 1.
Administração; 2. Ação social; 3. Saúde; 4. Educação; 5. Finanças e planejamento; 6.
Interior, meio ambiente e trabalho; 7. Esporte, turismo e lazer; 8. Abastecimento de água e
esgoto e de produção e abastecimento.
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Figura 13: Organograma da Prefeitura de Lábrea.
A organização administrativa do município foi instituída pela Lei Municipal nº
167/1997. Artigo 1º, dessa Lei, define como instrumentos municipais de planejamento a
Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual.
O Art. 12 da referida Lei, atribui à Secretaria Municipal do Interior, Meio Ambiente e
Trabalho a competência de planejar e dar assistência ao interior do Município, em ação
participada com as demais Secretarias Municipais, planejar as atividades referentes ao
incremento da produção agropecuária e hortifrutigranjeira em cooperação mútua com
órgãos e entidades de produção agrícola; orientar e incentivar a formação do trabalho
artesanal e fabril, a formação de associações e outras modalidades de organizações
voltadas para as atividades produtivas do Município, além de cuidar e desenvolver uma
política florestal condizente com a região, mantendo o equilíbrio ecológico, e incrementar
o turismo, aproveitando o potencial de belezas naturais da região.
Um conjunto de diretrizes de planejamento territorial é definido em Lei específica
(Lei Municipal nº 285/2006), que trata da política de desenvolvimento urbano e dá outras
providências, tais como instituir o Plano Diretor como principal instrumento da política de
desenvolvimento urbano e ambiental (art 2º), organizar o sistema ambiental do município
(art 18º ao 25º), definir o ordenamento do uso e ocupação do solo (arts. 58º ao 60º).
Constitui uma Lei abrangente que trata de diversos temas, além do mencionado acima,
tais como política, planejamento e gestão, diretrizes para as micro, pequenas e médias
empresas, patrimônio natural e cultural, saneamento ambiental e política habitacional.
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Dentre as diretrizes gerais para gestão do sistema ambiental do município, a
mencionada Lei estabelece, em seu artigo 24: a adoção de uma visão ambiental integrada
às políticas de desenvolvimento, com valorização da identidade cultural local,
implementação de ações mitigadoras à degradação ambiental, envolvimento da
população na definição e execução das ações para proteção ambiental e inclusão da
educação ambiental nas medidas e ações voltadas à proteção do meio ambiente.
Conforme o inciso I do art 60º, implementação das diretrizes previstas para o uso e
a ocupação do solo deve adotar o macrozoneamento municipal urbano e rural. Este
instrumento deve fixar regras do ordenamento territorial, definindo diretrizes para o uso
dos instrumentos de uso e ocupação do solo. Estipula, ainda, conforme § 1°, desse
mesmo artigo, as macrozonas do município de Lábrea: macrozona rural, macrozona
urbana, macrozona de reservas indígenas, macrozona de floresta.
A mesma lei institui um sistema municipal de informação para gestão territorial (art.
118º), estabelecendo como diretrizes: integrar as bases cadastrais municipais e
compatibilizá-las com os cadastros de órgãos e entidades de outras esferas
governamentais e entidades privadas de prestação de serviços à população; priorizar a
qualidade da informação e incorporar tecnologias apropriadas e disponíveis; atualizar o
mapeamento da cidade e outras informações indispensáveis à gestão do território; adotar
a divisão administrativa em bairros como unidade territorial básica para agregação da
informação e ampliar o conhecimento da população sobre a legislação urbanística e
aplicação de recursos da Prefeitura.
Portaria Municipal nº 230/2010, cria a Comissão Municipal do Zoneamento
Ecológico-Econômico

Participativo

de

Lábrea,

composta

por

17

(dezessete)

representantes do poder público e da sociedade civil local, bem como de órgãos estaduais
e federais, com período de mandato de 2 anos.

5.2.3.3 Canutama
A Lei orgânica do município de Canutama foi atualizada através de uma Emenda
Revisional nº 001/2009. Artigo 192, dessa Lei, integrante de um Capítulo específico sobre
Planejamento Municipal, prescreve que este planejamento deve considerar os aspectos
técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação
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municipal, propiciando aos gestores locais e à sociedade civil participação no debate
sobre problemas locais, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.
Os instrumentos municipais de planejamento (art 155) são o plano diretor, o plano
de governo, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o orçamento plurianual.
O município dispõe de um código ambiental (Lei Municipal nº 322/2009), que
regulamenta as ações do Poder Público municipal e sua relação com a coletividade na
conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle e manejo do meio ambiente. O
Parágrafo Único do Artigo 28 da referida Lei estabelece os seguintes instrumentos da
Política Ambiental Municipal: o planejamento ambiental, o zoneamento ecológicoeconômico, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, o estabelecimento
de parâmetros e padrões de qualidade ambiental, o licenciamento ambiental, a avaliação
prévia de impactos ambientais, a auditoria ambiental e automonitoramento, o
monitoramento ambiental, o sistema de informações ambientais, a educação ambiental e
a fiscalização ambiental.
Estabelece, ainda, um Sistema Municipal de Meio Ambiente, composto por um
Órgão Superior, que é Conselho Municipal – COMAM (Lei nº 235/1998), um Órgão
Central, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Órgãos Seccionais, que são as
secretarias e órgãos da administração direta e indireta, e um Órgão Arrecadador, que é o
Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.
O Capítulo III, da referida Lei, trata especificamente do Zoneamento EcológicoEconômico, estabelecendo uma legenda básica para enquadramento das porções do
território municipal tais como: Zonas de Unidades de Conservação, Zonas de Proteção
Ambiental, Zonas de Proteção Paisagística, Zonas de Recuperação Ambiental e Zonas de
Controle Especial.
Portaria nº 91/2010, do Gabinete do Prefeito, institui um Grupo para acompanhar a
execução dos trabalhos e atividades do Zoneamento Ecológico-Econômico Participativo
de Canutama e cria a Comissão Municipal do Zoneamento Ecológico-Econômico
Participativo – CMZEEP de Canutama. A CMZEEP é composta por 10 (dez)
representantes da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, do Ministério Público, bem
como de representantes de Igrejas, Sindicatos e Colônia de Pescadores, os quais
possuem mandato de 2 anos.
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Figura 14: Organograma da Prefeitura de Canutama.

5.2.3.4 Pauini
A Prefeitura Municipal de Pauini possui uma estrutura organizacional constituída por
uma área vinculada diretamente ao Prefeito Municipal, um gabinete para o vice-prefeito e
9 (nove) secretarias municipais
As secretarias municipais são as seguintes: 1. Finanças; 2.serviço social e ação
comunitária; 3. Saúde; 4. Educação; 5. Cultura e desportos; 6. Administração; 7. Meio
ambiente e turismo; 8. Produção e abastecimento; 9. Obras transporte e serviços urbanos
e 9. Desenvolvimento rural sustentável.
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Figura 15: Organograma da Prefeitura de Pauini.

A Lei Orgânica do Município de Pauni estabelece em seu Capítulo XI o
planejamento municipal, submetendo a elaboração e execução de planos e programas
municipais ao Plano Diretor (art. 213). Os instrumentos de planejamento das atividades de
governo são os seguintes (art 214): plano diretor, plano de governo, lei de diretrizes
orçamentárias, orçamento anual e plano plurianual.
Os artigos de nº 100 a 103 tratam da consulta popular, que poderá ser realizada por
iniciativa do prefeito e tratar sobre assuntos de interesse do município, bairros ou distritos.
Estão restritas a, no máximo, duas consultas por ano e não podem ser realizadas nos 04
meses que antecedem eleições em quaisquer níveis de governo.
Art. nº 295 da Lei Orgânica do Município de Pauini trata da política municipal do
meio ambiente do município, a quem caberá, juntamente com a participação efetiva da
população local, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio
ambiental natural, artificial e do trabalho, em harmonia com o desenvolvimento social e
econômico.
A mencionada Lei remete para o Poder Público criar, por norma específica, os
instrumentos de gestão ambiental, tais como definir espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, elaborar estudo prévio de impacto
ambiental, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiental,
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distribuir equilibradamente a urbanização em seu território, ordenado o espaço territorial
de forma a constituir paisagens biológicas equilibradas, Proibir os desmatamentos
indiscriminados, combater a erosão e promover, na forma da lei, o planejamento do solo
agrícola, controlar e fiscalizar usos de agrotóxicos e atividades pesqueiras e criar o fundo
municipal para recuperação ambiental do município.
Capítulo VII da Lei Orgânica Municipal trata da Política do Meio Ambiente, que prevê
a participação efetiva da população e a harmonização entre a proteção ambiental e o
desenvolvimento social. Esta Lei não define expressamente os instrumentos da política
ambiental, mas indica como incumbência do poder público (art. 295, §1º a definição de
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos ((inc. III), o
estudo prévio de impacto ambiental (inc. IV), a fiscalização e controle ambiental (inc. XII,
XIII, XIV, XVI, XVII,), a implantação de banco de dados sobre meio ambiente (inc. XIX,
XXIII) e a criação de um fundo municipal para recuperação ambiental (inc. XXIV).
Decreto do Prefeito nº 035/2010 institui a Comissão Municipal de Zoneamento
Ecológico Econômico de Pauini, composta por 23 (vinte e três) representantes dos
poderes públicos municipal, estadual e federal e com mandato de 2 anos.

5.2.3.5 Tapauá
A Lei orgânica do município de Tapauá foi atualizada através da Emenda Revisional
nº 6/2004. Parágrafo 1º do art. 41 desta Lei estabelece que alguns instrumentos de gestão
e respectivas normas específicas deverão ser criados por leis complementares tais como
código tributário, de obras e de posturas, plano diretor. Outros instrumentos deverão ser
criados por projetos de lei de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, entre os quais o
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
O município dispõe de um Plano Diretor (Lei Municipal nº 237/2007) que estabelece
as diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano do município, bem como do
desenvolvimento urbano e ambiental. Embora mencionando especificamente a intenção
de legislar sobre a política urbana, o art. 6º da referida Lei estabelece que tal política tem
por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais do município e o uso
socialmente justo e ecologicamente equilibrado, de forma a assegurar a saúde e o bemestar da população. Da mesma forma o Titula II, que trata do desenvolvimento urbano e
ambiental, afirma, em seu art. 7º, que os objetivos do desenvolvimento urbano e ambiental
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relacionam-se ao ordenamento do uso e ocupação do solo no município, assim como
estabelece, em seu art. 4º, que o Plano Diretor abrange a totalidade do território
municipal.
A mesma Lei Orgânica possui uma Seção que trata da divisão territorial,
estabelecendo uma subseção para tratar do macrozoneamento municipal, para fixar as
regras de ordenamento territorial. Nesse sentido, o parágrafo primeiro do art. 10º define as
macrozonas do município: macrozona urbana, macrozona de expansão, macrozona de
contenção, macrozona rural, macrozona rural alagada.
Além de diretrizes gerais para política e gestão do desenvolvimento econômico, o
art 35º define como diretriz específica a elaboração de um plano de desenvolvimento do
município, assim como de projetos para captação de financiamento, de apoio técnico
consultivo às áreas produtivas e de estudos sobre as potencialidades econômicas
proporcionadas pelos rios Purus, Ipixuna e Tapauá.
A Lei Orgânica de Tapauá também define um sistema municipal de meio ambiente a
fim de implementar as diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente, recursos
hídricos, saneamento, combate a queimadas e desmatamento.
Esse sistema de meio ambiente encontra-se regulado pela Lei nº 223/2005, que
institui o Código Ambiental municipal. Esta Lei estabelece, em seu art. 4º, os 11 (onze)
instrumentos da política municipal de meio ambiente, dentre eles, o planejamento
ambiental, o zoneamento ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente
protegidos e o sistema de informações ambientais.
O Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMUMA é estruturado por um órgão
superior, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo - CONDEMA, criado
pela Lei nº 210/2005, um órgão central, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Turismo – SEMMA, e órgãos seccionais, que são os órgãos da administração municipal
direta e indireta.
O Capítulo III, da referida Lei, trata especificamente do zoneamento ambiental, que
deverá ser definido por lei e incorporado ao Plano Diretor, estabelecendo uma legenda
básica para enquadramento das porções do território municipal, tais como Zonas de
Unidades de Conservação, Zonas de Proteção Ambiental, Zonas de Proteção
Paisagística, Zonas de Recuperação Ambiental e Zonas de Controle Especial.
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Portaria nº 92/2010, do Gabinete do Prefeito, institui um Grupo para acompanhar a
execução dos trabalhos e atividades do Zoneamento Ecológico-Econômico Participativo
de Tapauá e cria a Comissão Municipal do Zoneamento Ecológico-Econômico
Participativo – CMZEEP. A CMZEEP é composta por 09 (nove) integrantes representantes
da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, do Ministério Público, bem como de
representantes dos setores madeireiro, da associação de produtores e criadores e Colônia
de Pescadores, os quais possuem mandato de 2 anos.
GABINETE DO PREFEITO
Órgãos de Desconcentração
Territorial

Secretaria Municipal
para Assuntos
Comunitários da Zona
Rural

Órgãos de Administração Geral

Órgãos de Administração Específica

Secretaria Municipal da
Administração

Secretaria Municipal do
Abastecimento

Secretaria Municipal da
Fazenda

Secretaria Municipal das
Comunicações
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
Secretaria Municipal dos
Desportos e Lazer

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e
Urbanismo
Secretaria Municipal da Assistência Social

Secretaria Municipal dos Transportes

Figura 16: Organograma da Prefeitura de Tapauá.

5.2.4 Levantamento das Políticas, Planos, Programas e Projetos
5.2.4.1 Políticas, Planos, Programas em nivel Federal
O presente item descreve as principais políticas, Planos e Programas em nível
Federal que influenciam as ações e diretrizes a serem propostas para a região e
consideradas no âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico.
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POLÍTICAS
a)

Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente - PNMA, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Esta lei também
institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Dentre os instrumentos estão o
Zoneamento Ambiental e o Cadastro de Defesa Ambiental.
A PNMA tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana.
Conforme o Art. 4º - dos objetivos, a PNMA visará:
I.

à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

II.

à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao
equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios;

III.

ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV.

ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o
uso racional de recursos ambientais;

V.

à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e
informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a
necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

VI.

à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas a sua utilização
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do
equilíbrio ecológico propício a vida;

VII.

à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos
ambientais com fins econômicos.
Esta lei estabelece, de forma não taxativa, os instrumentos deverão ser utilizados

pelo Poder Público e pela sociedade para a realização prática da PNMA, podendo
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destacar: Zoneamento Ambiental ou Ecológico-Econômico, Plano de Manejo, Avaliação
de Impacto Ambiental, que contém o EIA/RIMA, o Licenciamento Ambiental,
Monitoramento Ambiental, Auditorias Ambientais e criação de espaços territoriais
protegidos pelo poder publico federal, estadual e municipal.
b) Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR foi instituída pelo Decreto
nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, e tem como objetivo a redução das desigualdades
de nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção da eqüidade no acesso a
oportunidades de desenvolvimento, e deve orientar os programas e ações federais no
Território Nacional.
O Ministério da Integração Nacional, por intermédio de sua Secretaria de Políticas
de Desenvolvimento Regional - SDR, é responsável por esta Política, com vistas a reduzir
das desigualdades e a ativação do potencial endógeno das sub-regiões.
Dentre os principais desafios da PNDR, destacam-se:
Necessidade de priorizar áreas de atuação que sejam críticos das desigualdades
regionais;
Focalizar espacialmente os instrumentos disponíveis, centrando sua ação na
redução das desigualdades regionais;
Tornar mais transparente e visível a natureza, os objetivos e os resultados do MI
nas mesorregiões diferenciadas;
Fazer com que a PNDR seja política de governo podendo enxergar no combate as
desigualdades regionais, um elemento catalisador de sua ação.
c)

Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH
A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a PNRH, cria o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição
Federal
Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I.

assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
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II.

a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;

III.

a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da PNRH:
I.

a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos
de quantidade e qualidade;

II.

a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas,
demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;

III.

a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;

IV.

a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores
usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;

V.

a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;

VI.

a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas
estuarinos e zonas costeiras.

d) Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER
A Lei 12.188, 11/01/2010; institui PNATER e o Programa Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, e,
ainda, altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
A responsabilidade pela formulação e supervisão da PNATER é de competência do
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Segundo a referida Lei, são objetivos da
PNATER:
São objetivos da Pnater:
I.

promover o desenvolvimento rural sustentável;

II.

apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e
vocações regionais e locais;

III.

aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e
serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas,
florestais e artesanais;
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IV.

promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários;

V.

assessorar as diversas fases das atividades econômicas, a gestão de
negócios, sua organização, a produção, inserção no mercado e
abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias
produtivas;

VI.

desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e
recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da
biodiversidade;

VII.

construir sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento
científico, empírico e tradicional;

VIII.

aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor a sua produção;

IX.

apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a formação de
agentes de assistência técnica e extensão rural;

X.

promover o desenvolvimento e a apropriação de inovações tecnológicas e
organizativas adequadas ao público beneficiário e a integração deste ao
mercado produtivo nacional;

XI.

promover a integração da Ater com a pesquisa, aproximando a produção
agrícola e o meio rural do conhecimento científico; e

XII.

contribuir para a expansão do aprendizado e da qualificação profissional e
diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do meio rural
brasileiro.

e)

Política Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas
A Política Nacional de atenção a Saúde dos Povos Indígenas foi aprovada pela

Portaria do Ministério da Saúde n. 254, de 31 de janeiro de 2002. Esta política integra a
Política Nacional de Saúde, compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da
Saúde com as da Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas
especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais.
A seguir é apresentado a regulamentação da proposta:
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Decreto n.º 3.156, de 27 de agosto de 1999, que dispõe sobre as condições de
assistência à saúde dos povos indígenas



Medida Provisória n.º 1.911-8, que trata da organização da Presidência da
República e dos Ministérios, onde está incluída a transferência de recursos
humanos e outros bens destinados às atividades de assistência à saúde da
FUNAI para a FUNASA,



Lei nº 9.836/99, de 23 de setembro de 1999, que estabelece o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena no âmbito do SUS.

É propósito desta política garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à
saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS,
contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política de modo a
favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos
agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo
a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura.
Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2002), a Política prevê a articulação intrasetorial, com envolvimento dos gestores nacional, estaduais e municipais do Sistema
Único de Saúde - SUS, por meio de um planejamento pactuado nos Distritos Sanitários
Indígenas que resguarde o princípio da responsabilidade final da esfera federal e um
efetivo Controle Social exercido pelas comunidades indígenas.
Ministério da Saúde
Os direitos indígenas têm sede constitucional e são de competência federal,
cabendo ao Ministério da Saúde a responsabilidade pela gestão e direção da Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Conforme determinação do Decreto
n° 3.146, de 27 de agosto de 1999 (Art. 3º), a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - é
o órgão responsável pela execução das ações.
As atribuições da FUNASA, em articulação com as Secretarias de Assistência à
Saúde e de Políticas de Saúde, são as seguintes:


Estabelecer diretrizes e normas para a operacionalização da Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas;



Promover a articulação intersetorial e intra-setorial com as outras instâncias do
Sistema Único de Saúde;
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Coordenar a execução das ações de saúde e exercer a responsabilidade sanitária



sobre todas as terras indígenas no país;
Implantar e coordenar o sistema de informações sobre a saúde indígena no país.



A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, por intermédio do Departamento de
Saúde Indígena - DESAI, é responsável por atividades objetivando a racionalização das
ações desenvolvidas pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que incluirão a
promoção de encontros regionais, macrorregionais e nacionais para avaliar o processo de
implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
As Secretarias Estaduais e Municipais devem atuar de forma complementar na
execução das ações de saúde indígena, em articulação com o Ministério da
Saúde/FUNASA. É indispensável a integração das ações nos programas especiais, como
imunização, saúde da mulher e da criança, vigilância nutricional, controle da tuberculose,
malária, doenças sexualmente transmissíveis e aids, entre outros, assim como nos
serviços de vigilância epidemiológica e sanitária a cargo dos gestores estaduais e
municipais do SUS. Deve-se dar atenção, também, às doenças crônico-degenerativas
(como o câncer cérvico-uterino; diabetes etc.) que já afetam grande parte da população
indígena no país.
Funai
A FUNAI é o órgão indigenista oficial, vinculado ao Ministério da Justiça,
responsável pela coordenação das ações do governo federal destinadas a assegurar os
direitos constitucionais dos povos indígenas no país. Entre suas principais atribuições está
a garantia dos territórios indígenas, por meio de uma política de demarcação, fiscalização
e retirada de invasores, ação que assume relevância primordial entre os fatores
determinantes de saúde e qualidade de vida destas populações. Os projetos de
desenvolvimento sustentável e manejo adequado do meio ambiente deverão ser
priorizados por essa instituição. A FUNAI deve fazer o acompanhamento das ações de
saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas.
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Ministério da Educação
Uma estreita cooperação com o Ministério da Educação e Secretarias Estaduais de
Educação é de importância vital para a execução de diversos aspectos desta política.
Entre estes, destacam-se: a necessidade de integração da Política Nacional de Atenção à
Saúde dos Povos Indígenas com os currículos básicos das escolas indígenas, a garantia
do ensino fundamental em programas especiais para jovens e adultos como componente
fundamental na formação dos Agentes Indígenas de Saúde, o envolvimento das
universidades nas atividades de pesquisa e extensão, a capacitação e certificação dos
agentes indígenas de saúde e dos profissionais de saúde que atuam nas áreas, assim
como o apoio ao desenvolvimento de atividades de educação comunitária em bases
culturalmente adequadas.

Ministério Público Federal
A participação do Ministério Público Federal tem como objetivo garantir o
cumprimento dos preceitos constitucionais assegurados aos povos indígenas no país, que
devem obedecer aos princípios da autonomia, eqüidade e respeito à diversidade cultural
em todas as políticas públicas a eles destinadas.

CONEP
A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CONEP foi
criada pelo Conselho Nacional de Saúde com o intuito de elaborar e acompanhar a
aplicação das normas que devem regulamentar as pesquisas envolvendo seres humanos
no país. A articulação com esta comissão visa à vigilância ao cumprimento dos princípios
da Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e, especialmente, da
Resolução n° 304/2000, em virtude dos riscos adicionais que podem apresentar as
pesquisas junto a populações indígenas decorrentes de sua condição excepcional.
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Comissão Intersetorial de Saúde Indígena - CISI
A CISI é órgão assessor do Conselho Nacional de Saúde, com participação de
instituições públicas, organizações não governamentais e organizações representativas
dos povos indígenas, tem por finalidade o acompanhamento da implementação da Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas em nível nacional, recomendando
medidas para a sua correta execução. Essa comissão atende às exigências do controle
social estabelecidas na Lei n° 8.080/90, devendo ter participação paritária de membros
escolhidos pelos povos indígenas e suas organizações representativas.

f)

Política Nacional de Assistência Social - PNAS
A assistência social é organizada em um sistema descentralizado e participativo

denominado Sistema Único de Assistência Social - SUAS, conforme estabelece a nova
PNAS (PNAS/2004).
A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais, considerando as desigualdades sócio-territoriais, visando seu enfrentamento, à
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências
sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva:
Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou,
especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem;
Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos,
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais,
em áreas urbana e rural;
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na
família, e que garantam a convivência familiar e comunitária;

g) Política Nacional de Biodiversidade
O Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002, institui os princípios e diretrizes para
a implementação da Política Nacional da Biodiversidade, a saber: a diversidade biológica
tem valor intrínseco, merecendo respeito independentemente de seu valor para o homem
ou potencial para uso humano; as nações têm o direito soberano de explorar seus
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próprios recursos biológicos e são responsáveis pela conservação de sua biodiversidade;
a conservação da biodiversidade é preocupação comum à humanidade, mas com
responsabilidades diferenciadas; os objetivos de manejo de solos, águas e recursos
biológicos são uma questão de escolha da sociedade, devendo envolver todos os setores
relevantes da sociedade e todas as disciplinas científicas e considerar todas as formas de
informação relevantes, incluindo os conhecimentos científicos, tradicionais e locais,
inovações e costumes; a manutenção da biodiversidade é essencial para a evolução e
manutenção dos sistemas necessários à vida; a internalização dos custos ambientais e
utilização de instrumentos econômicos será promovida; a manutenção da diversidade
cultural nacional é importante para pluralidade de valores na sociedade em relação à
biodiversidade, sendo que os povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais
desempenham um papel importante na conservação e na utilização sustentável da
biodiversidade; a conservação da biodiversidade deve contribuir para o desenvolvimento
econômico e social e para a erradicação da pobreza, entre outros.
A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelas seguintes diretrizes:
I.

cooperação com outras nações, diretamente ou, quando necessário,
mediante acordos e organizações internacionais competentes, no que
respeita a áreas além da jurisdição nacional, em particular nas áreas de
fronteira, na Antártida, no alto-mar e nos grandes fundos marinhos e em
relação a espécies migratórias, e em outros assuntos de mútuo interesse,
para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica;

II.

o esforço nacional de conservação e a utilização sustentável da diversidade
biológica deve ser integrado em planos, programas e políticas setoriais ou
intersetoriais pertinentes de forma complementar e harmônica;

III.

investimentos substanciais são necessários para conservar a diversidade
biológica, dos quais resultarão, conseqüentemente, benefícios ambientais,
econômicos e sociais;

IV.

é vital prever, prevenir e combater na origem as causas da sensível redução
ou perda da diversidade biológica;

V.

a sustentabilidade da utilização de componentes da biodiversidade deve ser
determinada do ponto de vista econômico, social e ambiental, especialmente
quanto à manutenção da biodiversidade;
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VI.

a gestão dos ecossistemas deve ser descentralizada ao nível apropriado e
os gestores de ecossistemas devem considerar os efeitos atuais e potenciais
de suas atividades sobre os ecossistemas vizinhos e outros;

VII.

a gestão dos ecossistemas deve ser implementada nas escalas espaciais e
temporais apropriadas e os objetivos para o gerenciamento de ecossistemas
devem ser estabelecidos a longo prazo, reconhecendo que mudanças são
inevitáveis.

VIII.

a gestão dos ecossistemas deve se concentrar nas estruturas, nos
processos e nos relacionamentos funcionais dentro dos ecossistemas, usar
práticas gerenciais adaptativas e assegurar a cooperação intersetorial;

IX.

criar-se-ão condições para permitir o acesso aos recursos genéticos e para a
utilização ambientalmente saudável destes por outros países que sejam
Partes Contratantes da Convenção sobre Diversidade Biológica, evitando-se
a imposição de restrições contrárias aos objetivos da Convenção.

A Política Nacional da Biodiversidade tem como objetivo geral a promoção, de forma
integrada, da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável de seus
componentes, com a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização
dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos
tradicionais associados a esses recursos.

h) Política Nacional de Biossegurança – PNB
A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, dispõe sobre a PNB.
A PNB estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre
construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação,
exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio
ambiente e descarte de organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados.
Tem como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e
biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do
princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.
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i)

Política de Desenvolvimento da Biotecnologia
O Decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007, institui a Política de Desenvolvimento

da Biotecnologia, cria o Comitê Nacional de Biotecnologia.
As áreas setoriais priorizadas na Política de Desenvolvimento da Biotecnologia
deverão ser objeto de programas específicos, contemplando as seguintes diretrizes:
I.

Área de Saúde Humana: estimular a geração e controle de tecnologias e a
conseqüente produção nacional de produtos estratégicos na área de saúde
humana para posicionar competitivamente a bioindústria brasileira na
comunidade biotecnológica internacional, com potencial para gerar novos
negócios, expandir suas exportações, integrar-se à cadeia de valor e
estimular novas demandas por produtos e processos inovadores, levando
em consideração as políticas de Saúde;

II.

Área de Agropecuária: estimular a geração de produtos agropecuários
estratégicos visando novos patamares de competitividade e a segurança
alimentar, mediante a diferenciação de produtos e a introdução de inovações
que viabilizem a conquista de novos mercados;

III.

Área Industrial: estimular a produção nacional de produtos estratégicos na
área industrial para que a bioindústria brasileira possa caminhar na direção
de novos patamares de competitividade, com potencial para expandir suas
exportações e estimular novas demandas por produtos e processos
inovadores;

IV.

Área Ambiental: estimular a geração de produtos estratégicos na área
ambiental

visando

novos

patamares

de

qualidade

ambiental

e

competitividade, mediante articulação entre os elos das cadeias produtivas,
conservação e aproveitamento sustentável da biodiversidade, inclusão social
e desenvolvimento de tecnologias limpas.
j)

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais
O Decreto no 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Tem como
principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos
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territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua
identidade, suas formas de organização e suas instituições.
Segundo o Decreto, as ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
deverão observar os seguintes princípios:
I.

o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e
cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre
outros aspectos, os recortes etnia, raça, gênero, idade, religiosidade,
ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, entre outros, bem
como a relação desses em cada comunidade ou povo, de modo a não
desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos,
comunidades ou povos ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de
desigualdade;

II.

a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por
meio do pleno e efetivo exercício da cidadania;

III.

a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades
tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica
e socialmente sustentáveis;

IV.

o acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos
documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

V.

o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de
vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo
as mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando os seus
modos de vida e as suas tradições;

VI.

a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos
povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas,
sejam em áreas rurais ou urbanas;

VII.

a promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla
participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução
desta Política a ser implementada pelas instâncias governamentais;
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VIII.

o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades
tradicionais;

IX.

a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos
Povos e Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas de governo;

X.

a promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos Povos e
Comunidades Tradicionais nas instâncias de controle social e nos processos
decisórios relacionados aos seus direitos e interesses;

XI.

a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional;

XII.

a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos
órgãos públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos,
sociais, culturais, ambientais e do controle social para a garantia dos direitos
dos povos e comunidades tradicionais;

XIII.

a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à
intolerância religiosa; e

XIV.

a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a
memória cultural e a identidade racial e étnica.

São instrumentos de implementação desta Política: os Planos de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; a Comissão Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo
Decreto de 13 de julho de 2006; os fóruns regionais e locais; e o Plano Plurianual.

k)

Política Nacional de Educação Ambiental
O Decreto 4.281, de 25 de junho de 2002, regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de

abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras
providências.
Esta Política deve ser executada pelos órgãos e entidades integrantes do
SISNAMA, pelas instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino,
pelos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo
entidades não governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais
segmentos da sociedade.
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Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, mantidos e
implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental
integrados: a todos os níveis e modalidades de ensino; às atividades de conservação da
biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de atividades
efetivas ou potencialmente poluidoras, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de
recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo, entre
outros; às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia de
comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde; aos processos de capacitação
de profissionais promovidos por empresas, entidades de classe, instituições públicas e
privadas; a projetos financiados com recursos públicos; e ao cumprimento da Agenda 21.

l)

Política Nacional de Habitação
A Política Nacional da Habitação tem como componentes principais: Integração

Urbana de Assentamentos Precários, a urbanização, regularização fundiária e inserção de
assentamentos precários, a provisão da habitação e a integração da política de habitação
à política de desenvolvimento urbano, que definem as linhas mestras de sua atuação.
A elaboração e implementação da Política Nacional da Habitação obedecem a
princípios e diretrizes que têm como principal meta garantir à população, especialmente a
de baixa renda, o acesso à habitação digna, e considera fundamental para atingir seus
objetivos a integração entre a política habitacional e a política nacional de
desenvolvimento urbano.
A Política Fundiária tem um papel estratégico na implantação da Política Nacional
de Habitação, cabendo a ela estabelecer as bases das políticas urbanas no âmbito dos
Municípios capazes de viabilizar a realização de programas habitacionais. É elemento
básico dessa política a implementação de instrumentos como os Planos Diretores
Municipais – que garantam a função social da propriedade urbana –, os de regularização
fundiária – que ampliem o acesso da população de menor renda a terra urbanizada –,
bem como a revisão da legislação urbanística e edilícia, tendo em vista a ampliação do
mercado formal de provisão habitacional.
A Política Nacional de Habitação conta com um conjunto de instrumentos a serem
criados, pelos quais se viabilizará a sua implementação. São eles: o Sistema Nacional de
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Habitação - SNH, o Desenvolvimento Institucional, o Sistema de Informação, Avaliação e
Monitoramento da Habitação, e o Plano Nacional de Habitação.
A Política Nacional de Habitação deve perseguir os seguintes objetivos:
universalizar o acesso à moradia digna em um prazo a ser definido no Plano
Nacional de Habitação, levando-se em conta a disponibilidade de recursos
existentes no sistema, a capacidade operacional do setor produtivo e da
construção, e dos agentes envolvidos na implementação da PNH;
promover a urbanização, regularização e inserção dos assentamentos precários à
cidade;
fortalecer o papel do Estado na gestão da Política e na regulação dos agentes
privados;
tornar a questão habitacional uma prioridade nacional, integrando, articulando e
mobilizando os diferentes níveis de governo e fontes, objetivando potencializar a
capacidade de investimentos com vistas a viabilizar recursos para sustentabilidade
da PNH;
democratizar o acesso à terra urbanizada e ao mercado secundário de imóveis;
ampliar a produtividade e melhorar a qualidade na produção habitacional; e
incentivar a geração de empregos e renda dinamizando a economia, apoiando-se
na capacidade que a indústria da construção apresenta em mobilizar mão-de-obra,
utilizar insumos nacionais sem a necessidade de importação de materiais e
equipamentos e contribuir com parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB).

m) Política Nacional de Saneamento
A Lei n° 5.318, de 26 de setembro de 1967, institui a Política Nacional de
Saneamento e cria o Conselho Nacional de Saneamento. A abrangência da política inclui:
saneamento básico (abastecimento de água, sua fluoretação e destinação de dejetos);
esgotos pluviais e drenagem; controle da poluição ambiental, inclusive do lixo; controle
das modificações artificiais das massas de água; controle de inundações e de erosões.
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n) Política Urbana
Apesar das controvérsias sobre a real existência de uma política urbana, o Estatuto
da Cidade (Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001) regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais para ordenar o desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana. As atribuições da União são:
legislar sobre normas gerais de direito urbanístico;
legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional;
promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;
instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento
básico e transportes urbanos;
elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social.

PLANOS EM NÍVEL FEDERAL
A Tabela 10 apresenta os principais planos de governo com uma descrição
simplificada com possibilidade de impactar ou estabelecer diretrizes para a região.

Tabela 10: Planos em nível Federal.
PLANO

PLANO AMAZONIA
SUSTENTÁVEL - PAS

DESCRIÇÃO
Objetivo geral implementar um novo modelo de desenvolvimento
na Amazônia brasileira, pautado na valorização das
potencialidades de seu enorme patrimônio natural e sociocultural,
voltado para a geração de emprego e renda, a redução das
desigualdades sociais, a viabilização de atividades econômicas
dinâmicas e inovadoras, com inserção em mercados regionais,
nacionais e internacionais, e o uso sustentável dos recursos
naturais com a manutenção do equilíbrio ecológico
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PLANO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
DA AMAZÔNIA - PRDA

PLANO AGRÍCOLA E
PECUÁRIO

PLANO NACIONAL DE
LOGÍSTICA DE
TRANSPORTES - PNLT

Competência do Conselho Deliberativo da SUDAM - CONDEL.
OPRDA dialoga com a Política Nacional de Desenvolvimento
Regional, com os PPAs dos estados e consolida-se na esfera
governamental como o braço tático-operacional do PAS.
O Plano Agrícola e Pecuário contem as diretrizes da Politica
Agropecuaria para a safra que dura 01/07/2009 até 30/06/2010.
Para a referida safra o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, indica ferramentas para responder a
novos desafios, conjugando mais produtividade, mais
crescimento e uma atenção especial as questões
socioambientais.
O PNLT apresenta um estudo detalhado para o setor, com um
plano de investimento e expansão até 2023. O objetivo do PNLT
é a retomada do processo de planejamento no Setor dos
Transportes, dotando-o de uma estrutura permanente de gestão e
perenização desse processo, com base em um sistema de
informações georreferenciadas contendo todos os principais
dados de interesse do setor.
Um segundo objetivo é a consideração dos custos de toda a
cadeia logística que permeia o processo que se estabelece entre
as origens e os destinos dos fluxos de transporte.
Outro ponto a ser considerado é a necessidade de melhor
equilíbrio na atual matriz de transporte de cargas do País.

PLANO NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

Os Planos de Recursos Hídricos configuram-se como um dos
instrumentos previstos na Lei das Águas, e devem ser elaborados
em três níveis: nacional - Plano Nacional de Recursos Hídricos;
estadual – Plano Estadual de Recursos Hídricos e das Bacias
Hidrográficas – Plano de Bacia Hidrográfica.
Aprovado em 2006, o Plano traz um conjunto de diretrizes, metas
e programas para assegurar o uso racional da água no Brasil até
2020.

PLANO NACIONAL DE
AGROENERGIA

O Plano Nacional de Agroenergia visa organizar e desenvolver
proposta de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência
de tecnologia para garantir sustentabilidade e competitividade às
cadeias de agroenergia. Estabelece arranjos institucionais para
estruturar a pesquisa, o consórcio de agroenergia e a criação da
Unidade Embrapa Agroenergia. Indica ações de governo no
mercado internacional de biocombustíveis e em outras esferas.

PLANO NACIONAL DE
ENERGIA - PNE

O PNE - 2030 é um instrumento fundamental para o
planejamento de longo prazo do setor energético do país,
orientando tendências e balizando as alternativas de expansão do
sistema nas próximas décadas, através da orientação estratégica
da expansão.

PLANO NACIONAL DE
REFORMA AGRÁRIA

O Plano Nacional de Reforma Agrária representa uma inovação
em relação ao modelo de implementado nos últimos anos ao se
orientar para fazer dos assentamentos espaços de produção e
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qualidade de vida integrados ao desenvolvimento territorial.
O Plano contempla a implementação de uma política de
regularização fundiária que garanta o direito de uso e posse, bem
como o acesso aos instrumentos de política pública.
PLANO PLURIANUAL
2008 - 2011

PLANO NACIONAL DE
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

PLANO DE AÇÃO
PARA A PREVENÇÃO
E CONTROLE DO
DESMATAMENTO NA
AMAZÔNIA LEGAL
- PPCDAM

Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, dispõe sobre o PPA para o
período 2008/2011. O PPA 2008-2011 organiza a atuação
governamental em Programas orientados para o alcance dos
objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.
O objetivo geral do Plano Nacional sobre Mudança do Clima é
identificar, planejar e coordenar as ações e medidas que possam
ser empreendidas para mitigar as emissões de gases de efeito
estufa geradas no Brasil, bem como àquelas necessárias à
adaptação da sociedade aos impactos que ocorram devido à
mudança do clima.
O Decreto Presidencial de 03 de julho de 2003 estabeleceu um
Grupo Permanente de Trabalho Interministerial com a finalidade
de propor medidas e coordenar ações que visem à redução dos
índices de desmatamento na Amazônia Legal.
São objetivos do Plano: Promover a redução das taxas de
desmatamento na Amazônia brasileira, por meio de um conjunto
de ações integradas de ordenamento territorial e fundiário,
monitoramento e controle, fomento a atividades produtivas
sustentáveis e infra-estrutura, envolvendo parcerias entre órgãos
federais, governos estaduais, prefeituras, entidades da sociedade
civil e o setor privado.

PLANO SAÚDE
AMAZÔNIA LEGAL PSAL

É uma iniciativa do Ministério da Saúde que busca promover a
construção e implementação de projetos integradores, visando a
priorização de questões estratégicas do SUS a serem
enfrentadas na região, como resposta às reivindicações da
sociedade amazônica.

PLANO SAFRA PARA A
AGRICULTURA
FAMILIAR

O pequeno agricultor passou a contar com mais recursos, que
permite dar crédito facilitado com taxas de juros mais baixas e
prazos especiais de pagamento. Com isso, o número de
contratos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) foi de 950 mil para 1,55 milhão, ou seja, mais
600 mil famílias de agricultores familiares tiveram acesso à
política de crédito. O governo criou, também, o Seguro da
Agricultura Familiar, reivindicação histórica dos movimentos
sociais.
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PROGRAMAS EM NÍVEL FEDERAL
A seguir serão levantados os principais programas atribuídos a diferentes
ministérios, que poderão ser considerados no processo de implementação do ZEE. Cabe
acrescentar que a presente pesquisa baseou-se como fonte de dados o material
disponível nos sites dos ministérios e institutos responsáveis por cada programa.

Tabela 11: Programas atribuídos a diferentes ministérios considerados no
processo de implementação do ZEE.
MINISTÉRIO

Planejamento,
Orçamento e
Gestão

Planejamento,
Orçamento e
Gestão

Desenvolvimen
to, Indústria e
Comércio
Exterior

PROGRAMA

Brasil Municípios:
Reforço da
Capacidade
Institucional em
Municípios
selecionados para
a Redução da
Pobreza

INFORMAÇÕES GERAIS
Resultado de uma parceria entre o Governo Brasileiro e
a União Européia com o objetivo de contribuir para
aumentar a eficácia e o impacto das políticas públicas
em nível local, por meio do apoio ao desenvolvimento
da capacidade de gestão nos municípios brasileiros,
com melhores condições para o aumento da qualidade
e da eficiência da atuação dos quadros gerenciais e
técnicos dos governos locais.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MP) é o organismo governamental
brasileiro responsável pela Direção Estratégica do
Projeto, enquanto o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) é o agente implementador dos
recursos

Promoex Programa de
Modernização do
Sistema de
Controle Externo
dos Estados e
Municípios
Brasileiros

Fortalecer o sistema de controle externo como
instrumento da cidadania, incluindo a intensificação
das relações intergovernamentais e interinstitucionais,
com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar 101/2000, doravante LRF).

Programa do
Artesanato
Brasileiro - PAB

Induzir e promover políticas públicas em prol do
artesanato em todo o território brasileiro e no Exterior,
coordenando e desenvolvendo atividades para a
valorização do artesão.
O Programa do Artesanato Brasileiro - PAB está
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, conforme Decreto nº 1.508, de 31
de maio de 1995. O PAB atua na elaboração de
políticas públicas envolvendo órgãos das esferas
federal, estadual e municipal, além de entidades
privadas, priorizando a geração de ocupação e renda, e
o desenvolvimento de ações que valorizem o artesão
brasileiro, majorando seu nível cultural, profissional,
social e econômico.
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Apresenta 2 projetos para a região de estudo:
Projeto PDA 065-C
Beneficiamento de Óleos Vegetais em
Boca do Acre-AM - O projeto consiste em viabilizar o
funcionamento da usina de óleos vegetais implantada
em projeto apoiado anteriormente pelo PDA. A falta de
recursos para o investimento numa produção em
escala de mercado fez com que a atividade produtiva
na usina ficasse inviabilizada. Apesar disso, a
comunidade beneficiária fez diversos esforços para dar
continuidade ao projeto, já tendo conquistado muitos
avanços em relação à situação ao fim do primeiro apoio
ao PDA. As comunidades ribeirinhas do Rio Purus
realizam o extrativismo de castanha, andiroba e
copaíba, e pretendem também plantar gergelim para a
produção dos óleos vegetais.
Associação de Moradores da Vila do Céu do Mapiá –
AMVCM - Boca do Acre/AM
TELEFONE: (92) 3453-5135
pda065c@gmail.com

Meio Ambiente

PDA
Subprograma
Projetos
Demonstrativos PDA

Projeto PDA 034-C
Consolidando a Proposta de Desenvolvimento
Sustentável e Solidária das Famílias do Reca - Projeto
Caminhar – Municípios: Porto Velho, Acrelândia,
Lábrea
O projeto Reca se tornou uma referência na Amazônia
como modelo de organização e produção comunitária.
Ao longo de sua caminhada o RECA enfrentou diversos
desafios, mas com a sua organização e a criação de
uma rede de parcerias pode superar estes desafios e
apresentar bons resultados. A base e os objetivos do
projeto caminhar são: Consolidar o processo de
organização, capacitação e assistência técnica das
famílias de associados. Oferecer oportunidade de
formação profissional e escolar aos jovens da zona
rural da região da ponta do Abunã através do apoio a
AEFAPA ( Associação da Escola Família Agrícola dos
Pequenos Agrossilvicultores). Fortalecer o processo de
divulgação e comercialização dos produtos regionais
que tenham em seu processo produtivo a incorporação
dos conceitos de sustentabilidade. Sendo que este
projeto prioriza as metas definidas em assembléa pelos
associados que são: 1. Conclusão do Centro de
exposição e comercialização de produtos alternativos;
2. Apoio ao estabelecimento da EFA (Escola Família
Agrícola); 3. Fortalecimento da organização dos
grupos, da coordenação e lideranças através da
realização bem planejada das reuniões, assembléias e
intercâmbios com capacitação e assistência técnica.
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Associação dos Pequenos Agrossilvicultores do Projeto
Reca (RECA)
Porto Velho/RO TELEFONE: (69) 3253-1007
projetoreca@yahoo.com.br
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Meio Ambiente

Meio Ambiente

Programa Agenda
21

Programa
Nacional de
Florestas

Prevfogo

ARPA

A Agenda 21 passou de ação a programa no Plano
Plurianual de Governo, PPA 2004-2007, uma vez que
seu escopo envolve problemas estruturais amplos, que
demandam maior consenso e soluções integradas de
médio e longo prazos. Questões estratégicas como a
economia da poupança na sociedade do conhecimento;
inclusão social para uma sociedade solidária; estratégia
para a sustentabilidade urbana e rural; recursos
naturais estratégicos; e governança e ética para a
promoção da sustentabilidade só poderão ser tratadas
a partir de responsabilidades efetivas e compartilhadas
entre governo e sociedade.
O Programa Nacional de Florestas (PNF) foi criado
pelo Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 2000, com o
objetivo de articular as políticas públicas setoriais para
promover o desenvolvimento sustentável, conciliando o
uso com a conservação das florestas brasileiras.
Com a publicação do Decreto nº 6.101 de 26 de abril
de 2007, que definiu a nova estrutura regimental do
Ministério do Meio Ambiente, o PNF passou a ser
coordenado pelo Departamento de Florestas (DLFOR).
Dentre as ações desenvolvidas pelo PNF, no âmbito do
DFLOR, destacam-se:
UAP Nordeste
Gestão Florestal Compartilhada
Mecanismo da FAO para o Apoio ao PNF
Diretrizes Voluntárias para Florestas Plantadas
CONAFLOR
Portal da Gestão Florestal
O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos
Incêndios Florestais é um Centro Especializado e tem
como missão promover, apoiar, coordenar e executar
atividades de educação, pesquisa, monitoramento,
controle de queimadas, prevenção e combate aos
incêndios florestais no Brasil, avaliando seus efeitos
sobre os ecossistemas, a saúde pública e a atmosfera.
O Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) é
um programa do Governo Federal, com duração
prevista de dez anos, para expandir, consolidar e
manter uma parte do SNUC no Bioma Amazônia,
protegendo pelo menos 50 milhões de hectares e
promovendo o desenvolvimento sustentável da região.
A previsão até 2013 é atingir um total de 50 milhões de
hectares de UCs na Amazônia.
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Programa
Nacional do Meio
Ambiente II

ZEE

Programa
Nacional de
Universalização
do Acesso e Uso
da Energia
Elétrica - Luz
Para Todos

PROCEL

O Programa Nacional do Meio Ambiente II (PNMA II) é
uma ação do Ministério do Meio Ambiente, que
pretende atuar no fortalecimento das instituições que
compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA e no incentivo à gestão integrada do meio
ambiente com o objetivo geral de estimular a adoção
de práticas sustentáveis entre os diversos setores cujas
atividades impactam o meio ambiente, além de
contribuir para o fortalecimento da infraestrutura
organizacional e de regulamentação do poder público,
melhorando efetivamente a qualidade ambiental e
gerando benefícios socioeconômicos. A nível estadual,
o PNMA II deverá envolver o governo estadual e
prefeituras municipais, além das parcerias com
organizações não governamentais, setor privado e
instituições acadêmicas, entre outros.
O ZEE integra o Plano Plurianual desde 2000 sob a
denominação de Programa Zoneamento EcológicoEconômico.
O Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e
Energia com participação da Eletrobrás e de suas
empresas controladas. A ligação da energia elétrica até
os domicílios é gratuita.
As famílias sem acesso à energia estão
majoritariamente nas localidades de menor Índice de
Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa
renda. Cerca de 90% destas famílias têm renda inferior
a três salários-mínimos e 80% estão no meio rural.
Por isso, o objetivo do Programa é levar a energia
elétrica a estas comunidades para que elas a utilizem
como vetor de desenvolvimento social e econômico,
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da
renda familiar.
O Programa Nacional de Conservação de Energia
(Procel) é o Programa do governo federal, coordenado
pelo Ministério de Minas e Energia - MME, destinado a
promover o uso eficiente da energia elétrica no país e o
combate ao seu desperdício, e tendo a Eletrobrás, na
função de Secretária Executiva do Programa.
Os benefícios gerados pelo Procel podem ser
contabilizados tanto pela economia de energia quanto
pelos investimentos evitados na expansão do setor,
que se revertem em benefícios para a sociedade.
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de Colonização e
Reforma Agrária
(Incra)

Programa Terra
Legal

O Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de
Energia (Proinfa) é um exemplo de projeto
desenvolvido com ecoeficiência. Além de diversificar a
matriz energética nacional, gerando 3.300 MW através
de diferentes fontes limpas e renováveis, o que
corresponde à redução de aproximadamente 2,8
milhões de toneladas de emissões de gás carbônico
por ano.
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
(PNPB) é um programa interministerial do Governo
Federal que objetiva a implementação de forma
sustentável, tanto técnica, como economicamente, a
produção e uso do Biodiesel, com enfoque na inclusão
social e no desenvolvimento regional, via geração de
emprego e renda.
Principais diretrizes do PNPB:
Implantar um programa sustentável, promovendo
inclusão social;
Garantir preços competitivos, qualidade e suprimento;
Produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes
oleaginosas e em regiões diversas.
Criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) em 2003, o programa Arca das Letras promove
o acesso à leitura por meio da implantação de
bibliotecas nas comunidades rurais brasileiras. Atende
famílias de agricultores, assentados da reforma agrária,
pescadores, quilombolas, indígenas e populações
ribeirinhas.
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera), do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), tem a missão de ampliar os
níveis de escolarização formal dos trabalhadores rurais
assentados. Atua como instrumento de democratização
do conhecimento no campo, ao propor e apoiar
projetos de educação que utilizam metodologias
voltadas para o desenvolvimento das áreas de reforma
agrária.
O Governo Federal, por meio do Programa Terra Legal,
vai titular a propriedade de terras públicas ocupadas
por posseiros na Amazônia Legal. Nos próximos três
anos, a meta é regularizar 296,8 mil posses de até 15
módulos fiscais ocupados por posseiros antes de 1º de
dezembro de 2004. Um módulo fiscal tem, em média,
76 hectares.
Para agilizar os processos de regularização, que hoje
levam cerca de cinco anos, o rito de titulação foi
simplificado. Em áreas de até quatro módulos fiscais, o
processo deverá ser concluído em até 120 dias, a partir
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Nacional
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do cadastramento da posse.
O Programa Terra Legal, desenvolvido em parceria
com estados e municípios, é coordenados pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Ao
entregar o título de propriedade, o Terra Legal
Amazônia leva segurança jurídica aos produtores rurais
da Amazônia Legal. E reforça as políticas públicas de
preservação do meio ambiente na região.
Dos 296.856 imóveis rurais com até 15 módulos fiscais
em terras federais não destinadas, 58.541 estão
localizados em 37 municípios do Amazonas.
Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são aglomerados
de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados
em um mesmo território, que apresentam vínculos de
articulação, interação, cooperação e aprendizagem.
Relaciona-se com o conceito de planejamento regional.
São fenômenos vinculados à economia de
aglomeração e têm a localização e a cadeia de valor
como aspectos relevantes.
Em Boca do Acre, existe o APL da Agricultura, setor
produtivo da Agroindustria.
Os objetivos visam promover o planejamento, a
implementação e a auto-gestão do processo de
desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o
fortalecimento e dinamização da sua economia.
O Pronat tem como eixos estratégicos a Gestão social
dos territórios; o Fortalecimento do Capital Social; a
Dinamização das Economias Territoriais e a Articulação
interinstitucional.
O PRONAF é um programa do Governo Federal criado
em 1995, com o intuito de atender de forma
diferenciada os mini e pequenos produtores rurais que
desenvolvem suas atividades mediante emprego direto
de sua força de trabalho e de sua família.
Destina-se ao apoio financeiro das atividades
agropecuárias e não-agropecuárias exploradas
mediante emprego direto da força de trabalho do
produtor rural e de sua família.
Tem como objetivo o fortalecimento das atividades
desenvolvidas pelo produtor familiar, de forma a
integrá-lo à cadeia de agronegócios, proporcionandolhe aumento de renda e agregando valor ao produto e à
propriedade, mediante a modernização do sistema
produtivo, valorização do produtor rural e a
profissionalização dos produtores familiares.
O Programa de Sustentabilidade de Espaços Subregionais que busca aumentar a autonomia e a
sustentabilidade desses espaços por meio da
organização social, do desenvolvimento do seu
potencial endógeno.
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PROMESO busca a redução das inaceitáveis
desigualdades sociais e regionais, a partir,
principalmente, da potencialização dos ativos
endógenos tangiveis e intangiveis de mesorregiões
diferenciadas.
A Mesorregião do Vale do Rio Acre envolve 13
municípios, sendo 11 do estado do Acre e 02 do estado
do Amazonas. Na porção acreana os municípios
abrangidos são: Porto Acre, Acrelândia, Bujari,
Senador Guiomard, Rio Branco, Plácido de Castro,
Capixaba, Xapurí, Brasiléia, Assis Brasil e
Epitaciolândia e, na área pertencente ao Estado do
Amazonas, encontram-se os municípios de Boca do
Acre e Pauini. Além do que, faz fronteira com a Bolívia
e Peru.
Principais projetos
Arranjo Produtivo Local da Avicultura
Dando continuidade ao desenvolvimento da atividade
econômica selecionada foi elaborado o projeto
“Implantação de Unidades de Produção e Abate de
Aves no Estado do Acre”, no valor de R$ 1.103.477,25.
Este incrementará a cadeia produtiva da galinha caipira
em Sistemas Agroflorestais (SAF's) localizados na
Região do Alto Acre. Com isso, espera-se tornar a
atividade rentável e competitiva, reduzindo as
importações e promovendo o desenvolvimento
econômico e social das comunidades envolvidas.
Para tanto, o projeto contemplará através da parceria
entre o Ministério da Integração Nacional e o Governo
do Estado do Acre os municípios de Xapuri, Brasiléia e
Epitaciolândia com a construção de um abatedouro de
frangos, a aquisição de equipamentos, materiais,
insumos para funcionalidade da agroindústria, um
veículo para escoamento da produção e a capacitação
dos produtores locais.
O projeto está sendo executado pela Secretaria de
Extrativismo e Produção Familiar - SEPROF, em
parceira com a Secretaria de Extensão Agroflorestal SATER, a Fundação de Tecnologia do Acre - FUNTAC,
o Instituto de Defesa Animal e Florestal - IDAF,
Universidade Federal do Acre - UFAC e a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Acre EMBRAPA/AC
Arranjo Produtivo Local da Castanha-do-Brasil
Atualmente, a castanha é o produto mais procurado e
representa um montante significativo das exportações
do Estado. Porém, faz-se necessária a garantia da
melhoria da qualidade do produto a partir do controle
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da contaminação química, principalmente por
aflatoxina, fungos micotoxigênicos e contaminação por
microorganismos enteropatogênicos.
Neste sentido, foi elaborado um projeto de R$
412.972,59 que visa instalar 05 unidades
armazenadoras de pré-beneficiamento, com
capacidade mínima entre 60 e 100 toneladas de
castanha com casca, promover a capacitação em boas
práticas extrativistas para 400 famílias envolvidas com
as unidades armazenadoras, melhorando a qualidade
de sua produção e a sua renda, monitorar a produção
nas etapas de pré-colheita, colheita, pós-colheita,
armazenamento e beneficiamento;

Integração
Nacional

Ciência e
Tecnologia

Programa de
Gestão da
Política de
Desenvolvimento
Regional e
Ordenamento
Territorial

Prodes, Deter e
Degrad

Arranjo Produtivo Local do Látex
O Governo Federal, em parceria com o Governo do
Estado do Acre, vem trabalhando o projeto para
Implantação da Fábrica de Preservativos Masculinos
no Município de Xapuri - Ac. Esta parceria abrange o
Ministério da Saúde (FNS e FUNASA), Ministério da
Integração Nacional e SUFRAMA.
Os convênios firmados com o Ministério da Integração
referem-se à melhoria da infra-estrutura logística para
coleta e retirada do látex da Reserva Chico Mendes em
Xapuri e a capacitação dos seringueiros que irão
trabalhar na coleta da matéria prima em questão.
O montante envolvido nos dois projetos somam o valor
de R$ 1.600.000,00 e beneficiará mais diretamente os
seringueiros da Reserva Extrativista Chico Mendes e
trabalhadores que vivem no meio urbano do município
de Xapurí, mais especificamente serão beneficiadas
250 famílias cadastradas para serem inseridas no
processo de exploração do látex.
Tem como objetivo, articular as ações de instituições
federais, estaduais e locais na implementação das
políticas de desenvolvimento regional e ordenamento
territorial a fim de buscar a redução das desigualdades
regionais e promover a ativação dos potenciais da rica
diversidade social, econômica e social do território. O
planejamento e a implementação dessas ações são
orientados conforme as escalas territoriais nacional,
macrorregional, mesorregional, microrregional e intraurbana.
O programa de Monitoramento da Amazônia por
Sensoriamento Remoto do INPE conta com quatro
sistemas operacionais e complementares: PRODES,
QUEIMADAS, DETER e DEGRAD. O PRODES é
operado pelo INPE desde 1988 para estimar a taxa
anual do desmatamento por corte raso, quando ocorre
a retirada total da cobertura florestal. O DETER fornece
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a localização e a dimensão aproximada de novas
ocorrências de mudanças na vegetação para auxiliar
ações de fiscalização e controle do desmatamento. Em
2008, o INPE desenvolveu o sistema DEGRAD, em
função das indicações do crescimento da degradação
florestal da Amazônia obtidas a partir dos dados do
DETER. Trata-se de um novo sistema destinado a
mapear áreas em processo de desmatamento em
imagens LANDSAT e CBERS, onde a cobertura
florestal ainda não foi totalmente removida. O objetivo
deste sistema é mapear em detalhe áreas de floresta
com tendência a ser convertida a corte raso. Estas
áreas não são computadas pelo PRODES.
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Programa
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Rede Temática
em Modelagem
Ambiental da
Amazônia GEOMA

Estruturar e consolidar um Programa que integre ações
coordenadas por instituições do MCT na Região
Amazônica, com ações de outras instituições que
atuam na região, tendo como foco o uso da terra, a
biodiversidade e o clima, a formação e a fixação de
recursos humanos.
Objetiva estruturar redes de pesquisa e
desenvolvimento voltadas à otimização dos resultados
para a inovação de produtos e processos derivados da
biodiversidade e dos recursos naturais, bem como para
o atendimento às demandas de estratégias de
planejamento, desenvolvimento, conservação e uso
sustentável do território nacional.
O Programa de Pesquisa em Biodiversidade – PPBio
foi desenvolvido pela SEPED do MCT em consonância
com os princípios da Convenção sobre Diversidade
Biológica e com as Diretrizes da Política Nacional de
Biodiversidade (Decreto 4.339 de 22/08/2002).
As Pesquisas de Desenvolvimento de Métodos,
Modelos e Geoinformação para Gestão Ambiental –
GEOMA é a primeira Rede de Pesquisas do Ministério
de Ciência e Tecnologia que integra 6 unidades de
pesquisa deste Ministério, sendo três sediadas na
região Norte: Instituto Nacional de pesquisa da
Amazônia- INPA/AM, Museu Paraense Emilio Goeldi –
MPEG/PA e Instituto de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá – IDSM/AM e três no Sudeste: Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Instituto de
Matemática Pura e Aplicada -IMPA e Laboratório
Nacional de Computação Científica - LNCC.
O objetivo desta Rede é desenvolver modelos
computacionais capazes de predizer a dinâmica dos
sistemas ecológicos e socio-econômicos em diferentes
escalas geográficas, dentro do conceito de
sustentabilidade; auxiliar a tomada de decisão nos
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níveis local, regional e nacional.
A Rede ComCerrado, aprovada no PPA 2008-2011, foi
estruturada com participantes de várias instituições de
ensino e pesquisa focadas no Bioma Cerrado e é
composta por um Conselho Diretor com representação
institucional, um Comitê Científico, uma secretaria
executiva e um Comitê Gestor Provisório com
representatividade regional e inclui a Coordenação
Geral de Gestão de Ecossistemas do MCT e o Núcleo
Cerrado do MMA. Essas instâncias deverão garantir a
interação e complementaridade das atividades
desenvolvidas pelas diferentes instituições com base
em um Plano Científico para a rede.
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor
Agropecuário objetiva viabilizar infra-estrutura às
comunidades rurais, agricultores e suas associações
por meio de contratos e convênios.
O Programa pode apoiar projetos de energização rural,
desenvolvimento do setor agropecuário, mecanização
agrícola e de estímulo ao desenvolvimento da
fruticultura
Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos
municípios nas áreas de planejamento, serviços
urbanos e gestão territorial.
Apoio aos municípios na implementação de ações de
modernização institucional na área de desenvolvimento
urbano, capacitação e treinamento de equipes técnicas
e atores sociais sobre legislação e gestão urbanística e
ambiental; cartografia; cadastro técnico;
processamento de dados; elaboração,
acompanhamento e avaliação de projetos, participação
comunitária; aquisição de equipamentos de informática
para modernização do setor da administração
municipal responsável pelo desenvolvimento urbano.
O programa tem duas ações, a saber: Apoio a projetos
de regularização fundiária sustentável de
assentamentos informais em áreas urbanas - Programa
Papel Passado e Apoio a Programas Municipais de
Redução e Erradicação de Riscos.
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Cidades

Turismo

Programa
Mobilidade
Urbana

O Programa Mobilidade Urbana objetiva promover a
articulação das políticas de transporte, trânsito e
acessibilidade a fim de proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço de forma segura, socialmente
inclusiva e sustentável, priorizando a implementação de
sistemas de transportes coletivos, dos meios não
motorizados (pedestres e ciclistas), da integração entre
diversas modalidades de transportes, bem como
implementação do conceito acessibilidade universal
para garantir a mobilidade de idosos, pessoas com
deficiências ou restrição de mobilidade.

Programa de
Regionalização
do Turismo

O Programa de Regionalização do turismo é um
modelo de gestão descentralizada, coordenada e
integrada, com base nos princípios da flexibilidade,
articulação, mobilização, cooperação intersetorial e
interinstitucional e na sinergia de decisões.
Regionalizar o turismo é transformar a ação centrada
na unidade municipal para uma política pública
mobilizadora de planejamento e coordenação para o
desenvolvimento turístico local, regional, estadual e
nacional, de forma articulada e compartilhada. É,
também, esforço coordenado entre municípios, estados
e países para ações de negociação, consenso,
planejamento e organização social.

Cabe acrescentar o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, novo conceito
de investimento em infra-estrutura que, aliado a medidas econômicas, vai estimular os
setores produtivos e, ao mesmo tempo, levar benefícios sociais para todas as regiões do
país.
Medidas Institucionais previstas no PAC:







Estímulo ao Crédito e Financiamento;
Melhoria do Ambiente de Investimento;
Desoneração e Administração Tributária;
Medidas Fiscais de Longo Prazo;
Consistência Fiscal;
Medida de Gestão.

Além dos balanços quadrimestrais, o Governo divulga a atualização dos relatórios
estaduais. São informações do desenvolvimento das ações em cada unidade da
federação e empreendimentos de abrangência regional nos eixos de Infra-estrutura
Logística, Energética, Social e Urbana, incluindo todas as obras de Saneamento e
Habitação. Alguns Programas importantes do Governo Federal nos estados também são
apresentados.
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Segundo o Balanço de 3 anos do PAC para o Estado do Amazonas, publicado em
fevereiro de 2010, os investimentos do PAC para o Estado do Amazonas totalizam R$
14,1 bilhões de reais, sendo até 2010, R$11,2 bilhões e pós 2010, R$ 2,9 bilhões,
conforme detalhamento da Tabela 12.
Tabela 12: Investimentos do PAC por Eixo Temático.

Fonte: PAC (2010)

Quanto a infraestrutura logística, prevê a ampliação existente para melhorar as
condições da interligação do Amazonas com os demais estados do Norte reduzindo os
custos de transporte de cargas: BR- 319 e BR-317 (pavimentação)(tabela13).
Tabela 13: Investimento Previsto em Infraestrutura Logística.
Tipo

Subtipo

Empreendimento

Investimento
Previsto 20072010 (em R$
Milhões)

Estágio

Construção de
Terminais
Hidroviários

Terminal Hidroviário de
Boca do Acre

3,6

Em Obra

Construção de
Terminais
Hidroviários

Terminal Hidroviário de
Canutama

20,3

Em Licitação
da Obra

Construção de
Terminais
Hidroviários

Terminal Hidroviário de
Lábrea

7,8

Em Obra

Hidrovia

Construção de
Terminais
Hidroviários

Terminal Hidroviário de
Tapauá

17,5

Em Licitação da
Obra

Rodovias

Construção
BR - 317/AM

Construção e
pavimentação
Boca do Acre – Divisa
AM/AC

75,0

Em Obra

Hidrovia

Hidrovia

Hidrovia
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Quanto a Infraestrutura Social e Urbana – AM no item saneamento, estão previstos
investimentos em Boca do Acre para saneamento em terras indígenas, cujo proponente é
a Funasa. Em Canutama dois projetos, de abastecimento de água e melhorias sanitárias
domiciliares. No município de Labrea, os investimentos estão apresentados na Tabela 14.
Tabela 14: Investimentos para o Município de Lábrea.

Investimento
previsto (R$
milhares)

Estágio

Nov/07

73,2

Ação
preparatória

Drenagem

Nov/07

154,5

Em obra

Estado

Drenagem

Nov/07

4.801,9

Ação
preparatória

Lábrea

Município

Abastecimento
de água

Nov/07

2.317,2

Ações
Preparatória

Lábrea

Estado

Água na escola

Nov/07

73,2

Ação
Preparatória

Município
beneficiado

Proponente

Lábrea

Estado

Água na escola

Lábrea

Município

Lábrea

Tipo

Data da
Seleção

Em Pauini, duas ações água na escola e saneamento em áreas indígenas. Já em
Tapauá, esgotamento sanitário (proponente Município), água na escola e saneamento em
áreas indígenas. Outro item com previsão de investimento em Lábrea, Canutama, Boca
do Acre e Tapauá é a habitação.

5.2.4.2 Políticas, Planos, Programas em nivel Estadual
Este tópico apresenta as principais Políticas, Planos e Programas em nível
Estadual, que poderão subsidiar a implementação do ZEE.
Segundo Governo do Estado do Amazonas (2007), as políticas de desenvolvimento,
que refletem nos cenários econômicos para a gestão do PPA 2008 – 2011, foram
pensadas para a organização produtiva das riquezas potenciais existentes no interior do
Estado, aperfeiçoando mecanismos de política regional, que serão pautados em um
processo de seletividade.
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O Governo tem buscado uma nova forma de inserção da economia amazonense no
mercado interno e externo, potencializando os recursos naturais, a produção local, tendo
em vista a necessidade de compatibilizar a política de desenvolvimento regional e as
novas exigências de mercado.

Política Estadual de Recursos Hídricos e Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos
A Lei nº 3.167, de 27 de agosto de 2007, reformula as normas disciplinadoras da
Política Estadual de Recursos Hídricos e do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, e estabelece outras providências.
A coordenação da Política Estadual e a gestão dos recursos hídricos no Estado do
Amazonas são de responsabilidade da SDS e o Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas – IPAAM é o órgão estadual executor, responsável pela outorga dos direitos de
uso dos recursos hídricos de domínio do estado e pela fiscalização dos usos.
Além dos instrumentos estabelecidos na Lei federal, o Estado do Amazonas
considera outros três instrumentos, a saber: o Fundo Estadual de Recursos Hídricos; o
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas e o Plano Ambiental do
Estado do Amazonas.

Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
A Lei n.º 3.135, de 05 de junho de 2.007, alterada pela Lei n.º 3.184, de 13 de
novembro de 2007, institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, com vistas à implementação, no
território estadual, das ações e contribuições, dos objetivos, das diretrizes e dos
programas
São objetivos desta Política Estadual:
I.

a criação de instrumentos, inclusive econômicos, financeiros e fiscais, para
a promoção dos objetivos, diretrizes, ações e programas previstos nesta lei;
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II.

o fomento e a criação de instrumentos de mercado que viabilizem a
execução de projetos de redução de emissões do desmatamento (RED),
energia limpa (EL), e de emissões líquidas de gases de efeito estufa,
dentro ou fora do Protocolo de Quioto - Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), ou outros;

III.

a realização de inventário estadual de emissões, biodiversidade e estoque
dos gases que causam efeito estufa de forma sistematizada e periódica;

IV.

o incentivo às iniciativas e projetos, públicos e privados, que favoreçam a
obtenção de recursos para o desenvolvimento e criação de metodologias,
certificadas ou a serem certificadas, de redução líquida de gases de efeito
estufa;

V.

o estímulo aos modelos regionais de desenvolvimento sustentável do
Estado do Amazonas, mediante incentivos de natureza financeira e não
financeira;

VI.

a orientação, o fomentar e a regulação, no âmbito estadual, da
operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL e de
outros projetos de redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa
e/ou de redução de emissões de desmatamento (RED) dentro do Estado
de Amazonas, inclusive perante a Autoridade Nacional Designada ou
quaisquer outras entidades decisórias competentes;

VII.

a promoção de ações para ampliação da educação ambiental sobre os
impactos e as conseqüências das mudanças climáticas para as
comunidades tradicionais, comunidades carentes e alunos da rede pública
escolar, por meio de cursos, publicações impressas e da utilização da rede
mundial de computadores;

VIII.

a conscientização da população do Estado do Amazonas, no que se refere
à difusão do conhecimento sobre o aquecimento global e suas
conseqüências;

IX.

a instituição de selos de certificação às entidades públicas e privadas que
desenvolvam projetos no âmbito das mudanças climáticas, da conservação
ambiental e do desenvolvimento sustentável no Estado do Amazonas;

X.

o incentivo ao uso e intercâmbio de tecnologias e práticas ambientalmente
responsáveis e a utilização de energias renováveis;

86

XI.

a elaboração de planos de ação que contribuam para mitigar os efeitos
adversos das mudanças climáticas, fazendo-os constar dos planejamentos
gerais ou setoriais do Estado do Amazonas;

XII.

a implementação de projetos de pesquisa em Unidades de Conservação,
utilizando-se dos instrumentos administrativos legais em vigor;

XIII.

a instituição de novas Unidades de Conservação, de acordo com o Sistema
Estadual de Unidades de Conservação;

XIV.

a instituição, no âmbito do ZEE, de indicadores ou zonas que apresentem
áreas de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas.

Esta mesma Política Estadual tem como diretrizes:
I.

promover e estabelecer instrumentos de incentivos para a execução de
atividades e projetos que visem à redução das emissões originárias do
desmatamento e das emissões líquidas de gases de efeito estufa,
incrementando as ações de conservação ambiental e de desenvolvimento
sustentável do Estado do Amazonas;

II.

fomentar a realização de planos de ação por órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Estado do Amazonas, que contribuam
para a redução do desmatamento e das emissões líquidas de gases de
efeito estufa, a conservação ambiental, o combate à pobreza e o
desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas;

III.

contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável do Estado
do Amazonas e dos seus setores de atividade, levando em consideração
as peculiaridades locais, regionais e nacionais;

IV.

incentivar a pesquisa e a criação de modelos de atividades e projetos por
meio do estabelecimento de convênios de cooperação técnica, científica e
econômica no âmbito nacional, internacional, público e privado;

V.

disseminar as informações relativas aos programas e às ações de que trata
esta lei, contribuindo para a mudança progressiva de hábitos, cultura e
práticas que tenham reflexos negativos na mudança global do clima, na
conservação ambiental e no desenvolvimento sustentável;

VI.

propiciar a máxima adesão aos Programas Estaduais sobre Mudanças
Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do
Amazonas, por meio da disseminação das informações e da capacitação
de entidades públicas e privadas.
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Para a implementação da Política Estadual de que trata esta lei, ficam criados os
seguintes Programas:
I.

Programa Estadual de Educação sobre Mudanças Climáticas, com a
finalidade de promover a difusão do conhecimento sobre o aquecimento
global junto à rede estadual escolar, às instituições de ensino existentes no
Estado e à rede mundial de computadores;

II.

Programa Bolsa Floresta, com o objetivo de instituir o pagamento por
serviços e produtos ambientais às comunidades tradicionais pelo uso
sustentável dos recursos naturais, conservação, proteção ambiental e
incentivo às políticas voluntárias de redução de desmatamento;

III.

Programa Estadual de Monitoramento Ambiental, com a finalidade de
monitorar e inventariar, periódica e sistematicamente, os estoques de
carbono da cobertura florestal e da biodiversidade das florestas públicas e
das Unidades de Conservação do Estado do Amazonas, para fins de
natureza científica, gestão sustentável das florestas, sustentabilidade das
suas comunidades e futuros mercados de redução de emissões líquidas de
gases de efeito estufa e de redução de emissões de desmatamento;

IV.

Programa Estadual de Proteção Ambiental, visando ao fortalecimento dos
órgãos de fiscalização e licenciamento ambiental e à formação de agentes
ambientais voluntários;

V.

Programa

Estadual

de

Intercâmbio

de

Tecnologias

Limpas

e

Ambientalmente Responsáveis;
VI.

Programa Estadual de Capacitação de Organismos Públicos e Instituições
Privadas, objetivando a difusão da educação ambiental e o conhecimento
técnico na área de mudanças climáticas, conservação ambiental e
desenvolvimento sustentável;

VII.

Programa Estadual de Incentivo à Utilização de Energias Alternativas
Limpas e Redutoras da Emissão de Gases de Efeito Estufa, pela adoção
de novas tecnologias ou mudança da matriz energética, em especial
incrementando o uso de biodiesel.

Quanto aos programas em nível Estadual que atendem aos municípios da SubRegião do Purus ou que poderão ser indicados para contribuir na implementação das
diretrizes do ZEE, cabe destacar:
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Programa Bolsa Floresta
Criado em junho de 2007, o Bolsa Floresta é um programa do Governo estadual que
reconhece, valoriza e compensa as populações tradicionais do Estado, consideradas
guardiães da Floresta Amazônica, pelo papel desempenhado na conservação das
florestas, rios, lagos e igarapés.
O programa, que tem como instrumento de inclusão social um auxílio de R$ 50,00
(cinqüenta reais) por mês para as famílias residentes em Unidades de Conservação –
UC`s, foi formatado pela SDS; onde a FAS e o IDESAM fazem a sua gestão.
O Bolsa Floresta é o primeiro programa brasileiro de pagamento por serviços
ambientais feito diretamente para as comunidades que residem nas Unidades de
Conservação do Estado, tendo como principal objetivo a redução das emissões de
carbono por desmatamento. Implantado desde setembro de 2007, quando foram pagos os
primeiros benefícios aos moradores da RDS Uatumã. O cadastramento, por exemplo,
incluiu todas as 265 famílias dessa reserva, que está situada nos municípios de Itapiranga
e Urucará. Além do levantamento socioeconômico completo, foram realizadas várias
oficinas de treinamento e capacitação sobre o papel do desmatamento no processo de
mudanças climáticas globais.

Programa Pronto Atendimento Itinerante - PAI
O PAI – Pronto Atendimento Itinerante é um programa do Governo do Estado, em
parceria com o Governo Federal, que tem como objetivo principal prestar serviços
gratuitos ao povo interiorano do Amazonas, principalmente àqueles que, por falta de
documentos, não têm acesso às políticas públicas (www.see.am.gov.br) (tabela 15).
Entre outros, os serviços prestados são da Previdência Social, como as
aposentadorias e pensões, auxílios, etc. Também são realizados serviços de identificação
como Registros de Nascimento, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Titulo
Eleitoral, além de serviços de saúde, como assistência médica, laboratorial e
farmacêutica, assistência odontológica e oftalmológica.
A meta do Programa é disponibilizar para mais de um milhão de pessoas dos 59
municípios e comunidades, diversos serviços das esferas Estadual e Federal, entre eles a
Previdência Social. Agindo diretamente sobre os benefícios da Previdência Social, o PAI
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pretende dobrar o número de beneficiários cujo percentual em relação à nossa população
é de 6,2% enquanto a média brasileira é de 12,5%. Isto significa captar mais 176 mil
benefícios para o Amazonas, melhorando o componente "renda", o mais baixo na
composição do IDH.
O PAI pretende atender 59 dos 62 municípios do Amazonas, através de 3
embarcações modernas, dotadas de tecnologia de ponta e comunicação on line via
satélite. As embarcações trabalham com equipes de aproximadamente 30 pessoas,
especialmente treinadas para prestar serviços aos habitantes do interior.
Tabela 15: Programa Pronto Atendimento Itinerante - PAI.
Juruá

Alto
Solimões

Madeira

Médio
Solimões

Baixo
Amazonas

Purus

Juruá

Atalaia do
Norte

Humaitá

Japurá

Nhamundá

Boca do
Acre

Carauari

Benjamim
Constant

Manicoré

Maraã

Parintins

Pauini

Itamarati

Tabatinga

Apuí

Uarini

Barcelos

Barreirinha

Lábrea

Eirunepé

São Paulo
de
Olivença

Novo
Aripuanã

Alvarães

Novo Airão

Boa Vista
do Ramos

Canutama

Envira

Amaturá

Borba

Tefé

Maués

Tapauá

Ipixuna

Santo
Antônio
do Içá

Nova
Olinda do
Norte

Coari

Urucará

Beruri

Guajará

Tonantins

Autazes

Codajás

São
Sebastião
do Uatumã

Jutaí

Careiro
da
Várzea

Anori

Itapiranga

Fonte Boa

Careiro

Anamã

Silves

Caapiranga

Urucurituba

Manaquiri

Itacoatiara

Rio Negro
São
Gabriel da
Cachoeira
Santa
Izabel do
Rio Negro

Manacapuru
Iranduba
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Programa Prochuva II
O Governo do Amazonas firmou Termo de Compromisso com a Funasa, por meio
da SDS, no valor de aproximadamente R$8,4 milhões para dar início ao programa
PROCHUVA II. O programa pretende beneficiar 92 comunidades de 13 municípios do
Amazonas: Alvarães, Anori, Beruri, Carauari, Coari, Uarini, Itapiranga, Maués, Parintins,
São Sebastião do Uatumã, Borba, Manicoré e Novo Aripuanã. Deverão ser beneficiadas
8.600 pessoas pertencentes às famílias instaladas em 1.405 moradias localizadas em
terra firme, das calhas dos rios Japurá, Juruá, Purus, Solimões, Amazonas e Madeira.
O PROCHUVA II prevê a implantação de captação e armazenamento de águas de
chuvas para uso doméstico e sistemas sanitários, com lavatórios, tanques e sumidouros,
além da troca da cobertura de palha por alumínio em 82 moradias.
Cada módulo tem um custo médio de R$5.700 por moradia.

Programa de Atenção Integral à Família - PAIF
O PAIF é um serviço continuado de proteção social básica (Decreto nº 5.085, de 19
de maio de 2004), desenvolvido nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS,
mais conhecidos como "Casas da Família". Esses Centros são espaços físicos localizados
estrategicamente em áreas de pobreza, para prestar atendimento sócio-assistencial,
articulando os serviços disponíveis em cada localidade, potencializando a rede de
proteção social básica (www.seas.am.gov.br).
São objetivos do Programa: promover o acompanhamento sócio-assistencial de
famílias; potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos
e externos de solidariedade; contribuir para o processo de autonomia e emancipação
social das famílias, fomentando seu protagonismo; desenvolver ações que envolvam
diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre
gerações; e atuar de forma preventiva, evitando que essas famílias tenham seus direitos
violados, recaindo em situações de risco.
Entre o Público Alvo, destacam-se as famílias que, em decorrência da pobreza,
estão vulneráveis, privadas de renda e do acesso a serviços públicos, com vínculos
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afetivos frágeis, discriminadas por questões de gênero, etnia, deficiência, idade, entre
outras.
O serviço desenvolvido no CRAS funciona por meio de uma rede básica de ações
articuladas e serviços próximos à sua localização. Cada unidade conta com coordenador,
assistentes sociais, psicólogos, atendente administrativo, estagiários e eventuais
profissionais de outras áreas. O trabalho visa promover a emancipação social das
famílias, devolvendo a cidadania para cada um de seus membros.
Os CRAS e as redes de serviços sócio-assistenciais a elas articuladas recebem
apoio logístico e operacional da Secretaria de Estado de Assistência Social.
Municípios do Amazonas que são contemplados com o Programa: Alvarães,
Amaturá, Anamã, Autazes, Atalaia do Norte, Barcelo, Barreirinha, Benjamin Constant,
Beruri, Borba, Boca do Acre, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Eirunepé, Envira,
Fonte Boa, Humaitá, Itamarati, Itacoatiara, Japurá, Juruá, Jutaí, Manaus, Manicoré,
Maraã, Maués, Rio Preto da Eva, Santa Izabel do Rio Negro, Tabatinga, Tapauá.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
É um programa de transferência direta de renda do governo federal para famílias de
crianças e adolescentes envolvidos no trabalho precoce (www.seas.am.gov.br). Tem
como objetivo erradicar as chamadas piores formas de trabalho infantil, aquelas
consideradas perigosas, penosas, insalubres ou degradantes. Para isso, o PETI concede
uma bolsa às famílias desses meninos e meninas em substituição à renda que traziam
para casa. Em contrapartida, as famílias devem matricular seus filhos na escola e fazê-los
freqüentar a jornada ampliada. O público-alvo é composto por famílias com crianças e
adolescentes na faixa etária dos 7 aos 15 anos.
O Programa funciona por intermédio dos Estados, dos órgãos gestores de
Assistência Social, que realizam levantamento dos casos de trabalho infantil em seus
municípios. Esse levantamento é apresentado às Comissões Estaduais de Erradicação do
Trabalho Infantil para validação e estabelecimento de critérios de prioridade para
atendimento às situações de trabalho infantil identificadas. As demandas validadas pela
Comissão Estadual são submetidas à Comissão Intergestora Bipartite - CIB, para
pactuação.
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Em contrapartida, para receber a bolsa do programa, as famílias têm que assumir
compromissos, garantindo freqüência mínima das crianças e adolescentes na escola,
afastamento definitivo do trabalho para crianças e adolescentes menores de 16 anos;
participação das famílias nas ações sócio-educativas e de ampliação e geração de renda
que lhes forem oferecidas. As ações de controle são executadas pelos estados e
municípios.
Dos Municípios da Sub-Região do Purus, são contemplados pelo Programa Boca do
Acre, Lábrea, Pauini e Tapauá.

PAC – Atenção à Criança DE 0 A 6 Anos
Apoio técnico e financeiro à rede de serviços de atenção à infância através de
programas e projetos executados por Estados, Municípios, Distrito Federal e Entidades
Sociais (www.seas.am.gov.br). Objetiva assegurar o desenvolvimento integral da criança,
valorizando a convivência social e familiar.
O Público-alvo é formado por crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, que estão em
situação de vulnerabilidade social em decorrência de baixa ou nenhuma renda familiar.
Devendo ser priorizado o atendimento de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos.
Funciona através dos Serviços de Ação Continuada – SAC, sendo repassados
mensalmente valores per capita fixos de referência pelo Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS, aos Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, para cofinanciamento das despesas decorrentes do atendimento direto às crianças e suas
famílias.
Os recursos destinam-se a cobrir despesas correntes (custeios), para manutenção
dos serviços. Os municípios da Sub-Região com apoio do Programa são Boca do Acre,
Canutama, Pauini, e Tapauá.

Programa de Capacitação em Manejo Florestal "Fique Legal"
A Secretaria Executiva Adjunta de Florestas e Extrativismo – SEAFE/SDS criou o
Programa, que tem como objetivo difundir e orientar os comunitários, empreendedores
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florestais e gestores locais no Estado do Amazonas sobre o marco regulatório da Gestão
Florestal. Aborda temas como: desmatamento; manejo florestal; serviços e produtos
florestais; quais os benefícios sociais, ecológicos e econômicos do manejo florestal; quais
as técnicas do manejo florestal; uso de equipamento de proteção individual – EPI‟s;
apresentação e esclarecimento sobre as Instruções Normativas SDS/IPAAM.
Este Programa visa apresentar e discutir as leis, decretos e instruções normativas
estaduais, que disciplinam e regem a utilização do recurso florestal madeireiro e não
madeireiros. Os municípios recebem esta capacitação mediante alguns critérios de
seleção, tais como: 1. Cadeia produtiva madeireira – números de planos de manejo
florestal sustentáveis de pequena escala elaborados. 2. Cadeia produtiva dos produtos
não madeireiros – produção dos municípios. Veja a lista dos municípios contemplados na
Tabela 16.
Tabela 16: Municípios contemplados para a capacitação da cadeia
produtiva madeireira e não madeireira.
Cadeia da

Nº.

Municípios

Madeira (Nº. de
PMFSPE)

Cadeias dos Produtos Não
Madeireiros

01

Atalaia do Norte

84

-

02

Amaturá

28

-

03

Santo Antônio do Iça

18

Castanha

04

Fonte Boa

46

-

05

Jutaí

48

Borracha, Copaiba e Andiroba

06

Japurá

37

-

07

Tefé

08

-

Castanha

Eirunepé

28

Borracha

09

Carauari

18

Borracha e Óleos Vegetais

10

Itamarati

-

Borracha e Óleos Vegetais

11

Beruri

-

Castanha

12

Codajás

13

Boca do Acre

-

Borracha

14

Lábrea

-

Óleos Vegetais

15

Manicoré

-

Castanha e Borracha

16

Novo Aripuanã

9

-

11

-
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17

Apuí

8

-

18

Borba

37

Borracha

19

Manacapuru

23

-

20

Novo Airão

21

Presidente Figueiredo

15

-

22

Itacoatiara

13

Borracha

23

Silves

-

24

Maués

35

-

Fibras

Óleos Vegetais
-

Programa de Legalização das Atividades Florestais no Amazonas - Fique Legal
O Programa encontra-se em sua segunda fase, alcançando municípios que
compõem o chamado „arco do desmatamento‟ no Estado.

Esta fase teve início no

município de Lábrea. As três equipes multidisciplinares, composta por órgãos do governo
em parceria com as prefeituras municipais, visitam, durante dois dias, cada município,
apresentando a política florestal praticada pelo Governo do Estado; os procedimentos
para o licenciamento das atividades florestais; a regularização fundiária para manejo
florestal; além de oferecer um direcionamento de como comercializar os produtos
derivados

dessas

atividades

e

agilizar

a

formalização

e

legalização

destes

empreendimentos, entre outras questões relevantes ao tema.
O Programa é coordenado pela Secretaria SDS, através da Secretaria Executiva
Adjunta de Florestas e Extrativismo - SEAFE.

Programa Boca do Acre Legal
O Governo criou, por meio da SDS, o programa Boca do Acre Legal, que visa
legalizar as atividades produtivas rurais, priorizando a área de influência da BR 317. O
Programa promove alternativas de produção rural sustentável de base florestal madeireira
e não madeireira, agrosilvopastoril, silvopastoril e extrativismo a partir de novas
referências sócio-ambientais e tecnológicas, e fortalece a articulação entre governo e
sociedade, buscando recuperar as áreas alteradas das propriedades rurais com passivo
ambiental nos termos da legislação vigente.
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Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas para o Zona Franca Verde
O Governo do Estado, por meio da SEPLAN, obteve do Governo Japonês uma
doação de recursos administrados pelo Banco Mundial, sob natureza de assistência
preparatória para projeto, que serve de base às negociações de uma operação de crédito
internacional, denominado “Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas para a
Zona Franca Verde”.
Com a finalidade de gerenciar e acompanhar a elaboração de estudos, projetos e
pesquisas, que subsidiem a operação de crédito internacional, foi instituída a Unidade de
Gerenciamento de Doação – UGD, segundo preconiza a prática do Banco Mundial.
Seu objetivo superior consiste em contribuir com a melhoria da qualidade de vida da
população do Interior do Estado do Amazonas. O Objetivo do projeto é promover a
inclusão sócio-econômica dos amazonenses do interior pela ampliação do acesso a
saúde, saneamento básico e pela geração de emprego e renda com sustentabilidade do
meio ambiente.
Arranjos Produtivos Locais - APL 2009
Articulado em temas e pólos, abrange municípios do Pólo Tabatinga (artesanato e
culinária

regional,

produção

de

pescado),

Pólo

Presidente

Figueiredo

(base

mineral/cerâmico-oleiro, Pólo Manaus (construção naval, fitoterápicos e fitocosméticos,
madeira, móveis e artesanato, turismo ecológico e rural), Pólo Manacapuru (farinha e
fécula de mandioca), Pólo Itacoatiara (polpas, extratos e concentrados de frutas
regionais), Pólo Boa Vista do Ramos (produtos florestais não madeireiros) (tabela 17).
Tabela 17: Produtos serviços potenciais definidos nos APL´s do Estado do
Amazonas.
ARRANJOS
PRODUTIVOS

PRODUTOS E SERVIÇOS POTENCIAIS

Base
Mineral/Pólo
Cerâmico-Oleiro

Tijolos de dois, quatro e oito furos; tijolos maciços; combogó (elementos
vazados), telha dos tipos “Canal” e “Marselha”; blocos Cerâmicos especiais
e revestimento rústico para pisos.

Construção
Naval

Existem basicamente dois tipos de empreendimentos: os estaleiros de
construção para transporte de passageiros e cargas; e os serviços de
reparo e manutenção de embarcações.

Artesanato

Biojóias: Jarina, semente de açaí.

Produtos e
Serviços

Óleos vegetais: andiroba e copaíba;Cascas e cipó; Borracha; Castanha do
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Ambientais

Brasil; sementes.

Turismo
Ecológico e
Rural

Ecoturismo, Floresta amazônica, Teatro Amazonas, Encontro das Águas,
Turismo de Aventura, Turismo Cultural, Patrimônio Histórico.

Fitoterápicos e
Fitocosméticos

Óleos fixos; extratos vegetais; óleos essenciais; corantes; xampus; cremes;
sabonetes; colônias; perfumes; batons; maquiagens; desodorantes;
dentifrícios; óleos; talcos; sais; loções.

Fécula e Farinha
de Mandioca

Leite em pó, chocolates, balas, bolachas, sopas, sobremesas, sagu e pão;
na indústria de adesivos, indústria têxtil, fogos de artifícios, fabricação de
fósforos, dextrinas, malto dextrinas, indústria de papel, embalagens
biodegradáveis, fundição de metais e indústria de madeira (compensados);
na indústria farmacêutica utilizado nas massas dos comprimidos e em
creme dental; e ainda na perfuração de poços petrolíferos.

Produção de
Pescado

O pirarucu (Arapaima gigas), o tambaqui (Colossoma macropomum), o
matrinxã (Brycon spp.), o curimatã (Prochilodus nigricans), o jaraqui
(Semaprochilodus spp.), a pirapitinga (Piaractus brachypomus), o pacu
(Colossoma mitrei) e o tucunaré (Cichla ocellares)

Polpas, Ex. e
Concentrados
de frutas

Madeira Móveis
e Artefatos

Guaraná, cupuaçu, açaí, pupunha e o bacuri

Móveis em estilo colonial e popular (estantes, vitrines, prateleiras, armários,
etc), para sala de jantar, dormitório, copa, cozinha, piscina e varanda;
móveis industriais (gabinetes de eletroeletrônicos, caixas acústicas,
máquinas de costura, relógios de parede e uma série de artefatos de
madeira).

Fonte: SEPLAN/DDR/NEAPL (informações retiradas dos planos de desenvolvimento preliminar de cada
segmento).

Programa Amazonas Sustentável
Apresenta como uma de suas estratégias a implementação de ações voltadas para
o fortalecimento do SISNAMA, promovendo a conscientização e participação de
produtores florestais e extrativistas, populações tradicionais, ribeirinhos, empresários,
empreendedores, associações, cooperativas, entidades subordinadas e vinculadas à
SDS,

instituições

governamentais,

organizações

não-governamentais

e

demais

segmentos da sociedade.
As estratégias de implementação incluem, ainda, a formulação de políticas
ambientais

para

o

desenvolvimento

sustentável,

de

instrumentos

normativos,

organizacionais, tecnológicos, econômicos e financeiros; definição, coordenação e
articulação de estratégias e ações que promovam a proteção, a conservação e o uso
sustentável dos recursos naturais e o desenvolvimento regional; bem como o
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estabelecimento de parcerias inter e intragovernamentais, com entidades privadas e com
a sociedade civil organizada.
São ações do programa: a criação e implemantação de UCs; a organização e
fortalecimento dos sistemas de produção extrativista, a gestão do desenvolvimento
sustentável, a gestão dos recursos ambientais e a gestão dos recursos hídricos.
Programa Amazonas Florestal
Diante da grandeza territorial e do imenso potencial natural da região amazônica, o
desenvolvimento de pesquisas, gerenciamento de dados e disseminação de informações
tornam-se atividades necessárias para a viabilização de novas cadeias produtivas,
adequadas às normas ambientais vigentes e, conseqüentemente, vitais no processo de
atração de novos investimentos. Neste sentido, o Programa tem como objetivo reunir
dados técnicos e gerenciais relacionados à fauna e flora da região e oferecer o acesso às
informações às comunidades do interior do Estado, bem como a produtores,
empreendedores, grupos tradicionais e indígenas.
O Programa visa diminuir o grau de desinformação acerca da temática ambiental e
da legislação que a regulamenta, buscando estruturar e organizar a produção, tendo em
vista a geração de trabalho, renda, redução da pobreza e elevação do IDH nas
comunidades do interior do Estado. Dentre as principais diretrizes, estão a superação dos
problemas de organização, gestão e capacidade técnica dos processos produtivos. Assim,
seu objetivo é fortalecer e difundir experiências promissoras e bem sucedidas de
produção madeireira, não-madeireira e de manejo de fauna silvestre nas comunidades
produtoras,

auxiliando

a

formulação

de

políticas

de

estímulo

e

viabilizando

empreendimentos sustentáveis.
As estratégias de operacionalização do Programa contemplam o detalhamento dos
fluxos econômicos da atividade madeireira, não-madeireira e manejo de fauna silvestre,
levando em consideração os insumos, produtos, comercialização, nível de organização
das comunidades, de modo que possam concretizar o manejo dos recursos, com atração
de investimentos.
Dentre as suas ações, estão: a otimização da exploração sustentável
(sincronizando conhecimentos científicos e tradicionais para otimizar o processo de
exploração); gerenciamento em UCs (criando oportunidades de negócios e garantindo
sua perpetuação para as próximas gerações); organização de cadeias produtivas
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florestais (orientando a produção, criação e comercialização dos produtos madeireiros,
não-madeireiros e subprodutos da fauna silvestre).

Programa Amazonas Ambiental
Atividades com potencial de impacto no meio ambiente necessitam licenciamento
prévio por parte do IPAAM, nas fases de planejamento, instalação e operação (Lei nº
1532/82, regulamentada pelo Decreto nº 10.028/87). O objetivo é monitorar o uso dos
recursos naturais, fiscalizar e licenciar as atividades potencialmente poluidoras e/ou
degradadoras do meio ambiente.
A estratégia de implementação é promover a integração das ações desenvolvidas
pelos órgãos do governo, com vistas à implementação sinérgica e bem sucedida no
Programa Zona Franca Verde e todas as suas dimensões: social, econômica e ambiental.
São ações do Programa: implementação e execução de projetos de proteção e uso
sustentável dos recursos naturais; monitoramento, fiscalização e licenciamento ambiental
das atividades potencialmente poluidoras; gestão de unidades de conservação de
proteção integral.
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Tabela 18: Projeto de Gestão Ambiental, Monitoramento e Conservação
dos Recursos Naturais.

Projeto de gestão ambiental, monitoramento e conservação dos recursos naturais no
Estado do Amazonas
Duração

Desde de outubro de 2001

Execução

IPAAM

Número de beneficiados

População do Estado do Amazonas

Localizador

Novo Aripuanã, Manicoré, Apuí, Humaitá, Boca do Acre,
Itacoatiara e Presidente Figueiredo

Produtos

Licenciamento ambiental de empreendedorismos que
desenvolvem atividades potencialmente poluidoras e/ou
degradadoras do meio ambiente

Situação atual

Estão na segunda fase de seleção para contratação de
consultores

Meta (2)

Ter o sistema de monitoramneto testado, aprovado e
implantado

Colaboradores

Prefeituras municipais, IBAMA, INCRA e Sociedade civil
organizada

Programa Amazonas Indígena
Possui como objetivo promover, incentivar e disseminar o etnodesenvolvimento dos
povos indígenas do Amazonas. Seu pressuposto é que uma etnia detém o controle sobre
suas próprias terras, seus recursos, sua organização social e sua cultura, e
principalmente, possua liberdade para negociar com o Estado o estabelecimento das
relações segundo seus interesses. Neste sentido, o Programa estabelece mecanismos
que levam em consideração os princípios das comunidades ou etnias interessadas, sua
vocação histórica, social e cultural, controle interno do tempo em que a produção destinase ao mercado, possibilitando-lhes o domínio sobre os limites da produção e, por
conseguinte, das “necessidades” externas.
100

As estratégias de implementação incluem a realização de intercâmbio para captação
de recursos financeiros junto a entidades governamentais e não-governamentais, no
âmbito internacional, nacional e estadual, troca de experiências e informações que
possam contribuir para o fortalecimento da política indigenista no Amazonas.
Programa Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas
No Amazonas, o ZEE foi desenvolvido pelo PGAI, que esteve, entre 1995 e 2002,
sob a coordenação do IPAAM e, a partir de 2003, com a reformulação da estrutura
administrativa, passou a ser coordenado pela SDS.
O Macrozoneamento do Estado é uma proposta técnica que está em discussão na
Comissão Estadual de ZEE e, durante o ano de 2005, foi elaborado para compor o Mapa
Integrado dos ZEEs dos Estados da Amazônia Legal, articulado pelo MMA.
Originalmente, o Estado tinha um projeto para implementar um modelo de gestão
ambiental em uma área extensa do Nordeste (bacia do rio Uatumã) e Sudeste (Vale do
Rio Madeira). Entretanto, os projetos para cada uma dessas áreas se encontram em
estágios diferenciados.
O ZEE Sistemático tem sido realizado nos municípios do Sudeste-Sul: Apuí,
Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã e ZEE Participativo do município de Itacoatiara, no
Nordeste do Estado, na escala de 1:250.000 e detalhes na escala de 1:100.000.

Plano Plurianual 2008-2011 do Estado do Amazonas
Os mega-objetivos do PPA estão representados pelas ações a serem desenvolvidas
nos seguintes segmentos:
Megaobjetivo 01 - Desenvolvimento socioeconômico e sustentável;
Desafio 1 - Prover de infra-estrutura adequada às necessidades da produção e do
consumo, considerando as características de cada região.
Desafio 2 - Incentivar a formação de arranjos produtivos para o manejo sustentável
da biodiversidade do Amazonas com vistas à geração de emprego e renda para a
população do interior do Estado.
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Desafio 3 - Promover a integração das ações desenvolvidas pelos órgãos de
governo, com vistas à implementação sinérgica e bem sucedida do Programa Zona
Franca Verde em todas as suas dimensões: social, econômica e ambiental.
Desafio 4 - Incentivar a criação e o fortalecimento de micro e pequenas empresas,
com vistas à substituição da importação de produtos de baixa complexidade tecnológica,
bem como à redução da informalidade das empresas e seus trabalhadores.
Desafio 5 - Fortalecer o Pólo Industrial de Manaus, com foco na produção de
componentes eletrônicos, e o desenvolvimento de logística de exportação, visando o
aumento da competitividade, a melhoria da balança comercial, a geração de empregos e a
sustentabilidade de Manaus.
Desafio 6 - Recuperar a capacidade científica no Estado visando atender às
demandas tanto da indústria de tecnologia de ponta, quanto das potenciais atividades
produtivas relacionadas ao manejo da biodiversidade pelas comunidades locais do interior
do Amazonas.
Desafio 7 - Criar condições para o aproveitamento do potencial turístico-ecológico e
cultural amazonense, com vistas à geração de oportunidades de trabalho e renda.
Megaobjetivo 02 - Aprimoramento do desenvolvimento humano, com ênfase na
educação;
Desafio 8 - Melhorar a qualidade e a humanização do atendimento em saúde, com
ênfase na recuperação da infra-estrutura hospitalar de média e alta complexidade em
pólos regionais e na municipalização da atenção básica.
Desafio 9 - Implementar, em parceria com governo federal, municípios e poderes
judiciário e legislativo, políticas integradas para solução das questões fundiária, indígena e
ambiental no Amazonas.
Desafio 10 - Melhorar as condições de moradia e saneamento básico e assegurar o
uso sustentável dos recursos hídricos.
Desafio 11 - Implementar estratégia de segurança alimentar na entressafra do
pescado, para atender as populações mais carentes.
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Desafio 12 - Implementar um novo modelo de escola, tendo como foco a qualidade
do ensino, o aluno como ator principal e a valorizar o professor promovendo a sua
capacitação contínua e também dos gestores educacionais.
Desafio 13 - Melhorar a segurança da população com implementação de políticas
públicas integradas de prevenção à violência e melhoria da qualidade de vida.
Desafio 14 - Assegurar a universalização da cobertura e a garantia de direitos e
acesso para serviços, programas e projetos direcionados aos segmentos da população
em situação de vulnerabilidade social.
Desafio 15 - Formular políticas e coordenar a implementação de programas,
projetos e atividades de desporto e lazer, voltadas para o atendimento da população em
geral e dos jovens em particular.
Megaobjetivo 3: Melhoria do serviço público e gestão operacional da Administração
governamental.
Desafio 16 - Implementar um novo modelo de gestão pública para o Estado do
Amazonas, orientado para o cidadão e pautado pela transparência, participação e controle
da sociedade.
Desafio 17 - Recuperar a capacidade de planejamento e Gestão do Estado, com
foco na incorporação de técnicas modernas de gestão e na qualificação dos servidores.
Desafio 18 - Ampliar capacidade de financiamento das ações governamentais,
mediante estabelecimento de parcerias com governo federal, iniciativa privada e
organizações não-governamentais.
A seguir estão listados os principais programas que contemplam ações diretas para
a Sub-Região do Purus (tabela 19). A lista completa dos programas e ações do PPA
2008-2011

do

Estado

é

apresentada

no

Anexo

I

do

presente

documento.
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Tabela 19: Plano Plurianual 2008-2011 do Estado do Amazonas - Sub-Região do Purus
Programa

Amazonas Ambiental

Desenvolvimento e
Dinamização de
Cadeia Produtivas da
Agropecuária,
Floresta, Pesca e
Aqüicultura - Zona
Franca Verde

Gestão da Receita

Infra-Estrutura
Logística do
Amazonas

Tipo

Atividade

Projeto

Título
Implementação e
Execução de
Projetos de
Proteção e Uso
Sustentável dos
Recursos Naturais.

Construção,
Ampliação e
Reforma de
Mercados e Feiras.

U.
Responsável

Objetivo

Produto

Valor

SDS

Reduzir impacto ambiental das atividades
potencialmente poluidoras e/ou
degradadoras do meio ambiente no Estado
do Amazonas; promover e difundir a
educação ambiental.

Projetos e
convênios
realizados/
firmados
(Unidade)

SEPROR

Promover o uso racional dos recursos
naturais do Estado do Amazonas, mediante
a formação de arranjos produtivos
sustentáveis, assegurando condições
necessárias a produção,
comercialização e organização das
comunidades, visando a geração de
emprego e renda ao homem e a mulher do
campo.

Mercados e
Feiras
construídos/
ampliados/
reformados
(Unidade)

8.000,00

SEFAZ

Prevenir ilícito tributário através de ações
que fortaleçam o relacionamento com a
sociedade e contribuam para a
sustentabilidade econômico-financeira do
Estado.

Unidade
funcionando
(Unidade)

272.000,00

Atividade

Administração
Tributária

Projeto

Ampliação, Reforma
e Homologações na
Estrutura
SEINF
Aeroportuária
Existente.

Viabilizar meios de locomoção e escoamento Município
da produção, potencial turístico e mobilidade beneficiado
da população do Estado.
(Unidade)

25.000,00

525.000,00
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Programa

Melhoria no
Saneamento Básico

Tipo

Título

U.
Responsável

Objetivo

Produto

Valor

Projeto

Construção de
Aeroportos no
Interior.

Viabilizar os meios de locomoção e
escoamento da produção, o potencial
turístico e a mobilidade da população do
Estado.

Aeroporto
construído
(Unidade)

1.200.000,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água.

Melhorar a infra-estrutura de saneamento
básico, tais como: ampliação da rede de
abastecimento de água, sistema de esgotos,
manejo de águas pluvias e de cheias,
destinação final do lixo urbano, perfuração
de poços artesianos na zona rural e urbana
nos municípios do Amazonas.

Sistema de
abastecimento
de água
ampliado/recu
perado (Km)

1.300.000,00

Destinação Final de
Lixo Urbano.

Melhorar a infra-estrutura de saneamento
básico, tais como: ampliação da rede de
abastecimento de água, sistema de esgotos,
manejo de águas pluviais e de cheias,
destinação final do lixo urbano, perfuração
de poços artesianos na zona rural e urbana
nos municípios do Amazonas.

Aterro
sanitário
implantado
(Unidade)

3.000.000,00

Perfuração de
Poços Artesianos.

Melhorar a infra-estrutura de saneamento
básico, tais como: ampliação da rede de
abastecimento de água, sistema de esgotos,
manejo de águas pluvias e de cheias,
destinação final do lixo urbano, perfuração
de poços artesianos na zona rural e urbana
nos municípios do Amazonas.

Poços
artesianos
implantados
(Unidade)

Projeto

Projeto

SEINF

500.000,00
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Programa
Programa de
Urbanização para os
Municípios do
Amazonas

Tipo

Projeto

Projeto

Projeto

Título

U.
Responsável

Objetivo

Produto

Valor

Construção,
Ampliação e
SEINF
Reforma de Prédios
e Espaços Públicos.

Melhorar a infra-estrutura urbana das
cidades do interior e da capital do Estado,
agregando qualidade de vida, facilidade de
acesso e de deslocamento para a
população. Reduzir o custo de transporte e
diminuir o custo de manutenção do sistema.

Área
construída
(M²)

Implantação de
Sistema Viário
Urbano.

Melhorar a infra-estrutura urbana das
cidades do interior e da capital do Estado,
agregando qualidade de vida, facilidade de
acesso e de deslocamento para a
população. Reduzir o custo de transporte e
diminuir o custo de manutenção do sistema.

Vias
construídas
(Km)

1.750.000,00

Recuperação e
Melhorias no
Sistema Viário
Urbano.

Melhorar a infra-estrutura urbana das
cidades do interior e da capital do Estado,
agregando qualidade de vida, facilidade de
acesso e de deslocamento para a
população. Reduzir o custo de transporte e
diminuir o custo de manutenção do sistema.

Infra-estrutura
melhorada
(Km)

2.000.000,00

4.000,00
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5.2.4.3 Políticas, Planos, Programas em nivel Municipal
Pauini
O Plano Plurianual 2010-2013 de Pauini é composto por 49 ações, do tipo
projeto ou atividade, com um valor previsto de R$ 102.242.571,00 para o período de
vigência do plano. A distribuição por unidade responsável, valores e percentuais por
ações estão apresentadas nos gráficos 01.
Os maiores investimentos previstos no PPA estão distribuídos no setor de saúde
e educação, conforme tabela a seguir:
Tabela 20: Maiores investimentos previstos para o PPA 2010-2013 de
Pauini.
AÇÃO

VALOR (R$)

% EM RELAÇÃO AO TOTAL
PREVISTO NO PPA

Manutenção da Rede de Ensino
Fundamental

25.291.398,00

24,73

Manutenção e Funcionamento do
Sistema Único de Saúde - SUS

17.588.000,00

17,20

4.561.000,00

4,46

4.460.000,00

4,36

4.389.000,00

4,29

Reforma e Conservação de Unidades
de Saúde
Manutenção e Funcionamento da
Câmara Municipal
Construção e/ou Ampliação e
Aquisição de Equipamentos para
Unidades de Saúde
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1900ral

1900ral

Construção e ou ampliação e equipamento para
Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do
1900ral
Prefeito
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de
1900ral
Produção e Abastecimento
1900ral Manutenção e funcionamento de Obras e Serviços
Urbanos
1900ral Manutenção e Funcionamento da Secretaria de
Finanças
Manutenção e Funcionamento da Secretaria
Municipal de Saúde
1900ralManutenção e Funcionamento da Secretaria
Municipal de Administração
Construção e ou Ampliação e Aquisição de
Equipamentos para unidades de saúde
1900ral Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal

1900ral

Reforma e conservação de Unidades de Saúde

1900ral

1900ral
1900ral

Manutenção e Funcionamento do Sistema Único de
Saúde - SUS
Manutenção de Rede de Ensino Fundamental

Gráfico 1: Gráfico da Distribuição de ações com maiores investimentos previsto no PPA.

Os gráficos de 2 a 7 mostram as ações existentes no PPA 2010-2013 por
unidade responsável, com indicação do valor previsto para o período.

Gráfico 2: Programas do Gabinete da Prefeitura e Secretarias - Pauini.

108

Gráfico 3: Programas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
de Pauini.

Gráfico 4: Programas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços
Urbanos.
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Gráfico 5: Programas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento –
Pauini.

Gráfico 6: Programas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
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Gráfico 7: Programas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviço Social e Ação
Comunitária.
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Tabela 21: PPA 2010-2013 do Município de Pauini – Lei n. 202 de 07/12/2009.
Programa

Unidade Responsável

Objetivo

Tipo de
Ação

Turismo Sustentável

Promover o desenvolvimento do
Secretaria Municipal de turismo, garantindo a sua
Meio Ambiente e
sustentabilidade integrada à
Turismo
política de desenvolvimento
ambiental do Município

Qualidade do Ensino
Fundamental

Assegurar a igualdade nas
Secretaria Municipal de
condições de acesso, permanência
Educação, Cultura e
A
e êxito dos alunos matriculados no
Desportos
Ensino Fundamental

Qualidade de Vida

Secretaria Municipal de Contribuir para inserção social, a
Educação, Cultura e
melhoria da qualidade de vida e a

A

Nome da Ação

Encargos com os Programas
de Turismo

Manutenção da Rede de
Ensino Fundamental

Valor

213.000,00

25.291.398,00

P

Construção e/ou Ampliação e
Equip. para Unidades
Educacionais do Ensino
Fundamental.

P

Reforma e Conservação de
Unid. Educ. do Ensino
Fundamental

842.000,00

A

Realização de Eventos

746.000,00

2.423.000,00
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Programa

Unidade Responsável
Desportos

Produtividade Rural

Morar Melhor - Pauiní

Objetivo
formação da cidadania por meio de
prática esportiva e do lazer.

Tipo de
Ação

Nome da Ação

Valor

Implantação de InfraEstrutura para Cultura

782.000,00

Secretaria Municipal de Elevar a produtividade da Produção
Produção e
Rural e promover a
A
Abastecimento
sustentabilidade da atividade.

Implementação de Ações de
Apoio e Assistencia na
Produção, Beneficiamento e
Escoamento da produção
Vegetal

295.000,00

A

Manutenção do Programa de
Apoio e Geração de Renda
na zona Rural

337.000,00

P

Construção e Ampliação de
Espaços para
Armazenamento e
Comercialização da Produção

A

Ampliação da Rede de
Distribuição de Energia
Elétrica do Município

Secretaria Municipal de Universalizar os serviços de
Obras, Transporte e
saneamento básico, reduzir o
Serviços Urbanos
déficit habitacional e melhorar a

P

1.052.000,00

949.000,00
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Programa

Unidade Responsável

Objetivo
infra-estrutura urbana para a
população do Município.

Tipo de
Ação

Nome da Ação

Valor

A

Implementação de Ações de
Transporte

P

Abertura, Drenagem e
Pavimentação de Ruas e
Avenidas

P

Abertura, Drenagem e
Pavimentação e Melhoria
e/ou obra de artes especiais
em Estradas Vicinais

P

Construção de Unidades
Habitacionais na Zona
Urbana do Município

P

Construção de Unidades
Habitacionais na Zona Rural
do Município

825.000,00

P

Implantação de InfraEstrutura e Serviços de
Saneamento Básico na Zona

378.000,00

595.000,00

1.227.000,00

730.000,00

1.173,00
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Programa

Unidade Responsável

Objetivo

Tipo de
Ação

Nome da Ação

Valor

Rural do Município

Manutenção e
Revitalização da

P

Implantação de InfraEstrutura e Serviços de
Saneamento Básico na Zona
Urbana do Município

800.000,00

P

Realização de Obras de InfraEstrutura para o Município

283.000,00

P

Recuperação de Estradas
Vicinais

353.000,00

P

Recuperação de Ruas e
Avenidas

400.000,00

P

Reforma e Conservação de
Prédios e Logradouros
Públicos

849.000,00

Manutenção e
Funcionamento da Creche

492.000,00

Secretaria Municipal de Capacitar crianças de 0 a 6 anos
A
Educação, Cultura e
para iniciar o processo pedagógico,
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Programa
Educação Infantil

Esporte para Todos

Unidade Responsável
Desportos

Objetivo
proporcionando-lhes a
oportunidade de participar de
atividades que promovam o seu
desenvolvimento social, físico e
intelectual.

Tipo de
Ação

Valor

Municipal

A

Manutenção e
Funcionamento do PréEscolar

546.000,00

P

Reforma e Conservação de
Unidades Escolares de
Educação Infantil

480.000,00

Contribuir para inserção social, a
A
melhoria da qualidade de vida e a
Secretaria Municipal de
formação da cidadania por meio de
Educação, Cultura e
prática esportiva e do lazer,
Desportos
considerando as dimensões
P
culturais e educacionais

Atuação Legislativa da
Câmara Municipal
Câmara Municipal

Nome da Ação

Apreciar proposições em geral,
apurar fatos determinados e
exercer a fiscalização dos órgãos e P
representantes do poder público
municipal e desempenhar as
demais prerrogativas

Manutenção e Apoio ao
Esporte Amador

1.038.000,00

Implantação de InfraEstrutura para Esportes e
Lazer

1.212.000,00

Ampliação e/ou Reforma do
Prédio da Câmara Municipal

235.000,00

116

Programa

Unidade Responsável

Objetivo

Tipo de
Ação

Nome da Ação

Valor

constitucionais legais.

Atenção Comunitária

Atenção a Saúde da
População

Secretaria Municipal de
Assegurar a assistência social à
Serviço Social e Ação
população do Município.
Comunitária

A

Implantação de Infraestrutura p/ Atividade de
Assistência Social

A

Implantação e
Operacionalização de Ações
de Assistência Social

1.662.000,00

Manutenção e
Funcionamento do Sistema
Único de Saúde - SUS

17.588.000,00

Promover o acesso universal da
população aos serviços
Secretaria Municipal de
ambulatoriais, emergenciais e
A
Saúde
hospitalares nos postos de saúde e
hospitais localizados no Município.

675.000,00

P

Construção e/ou Ampliação e
Aquisição de Equipamentos
para Unidades de Saúde

4.389.000,00

P

Reforma e Conservação de
Unidades de Saúde

4.561.000,00
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Programa

Programa de Apoio
Administrativo

Unidade Responsável

Gabinete da Prefeitura
e Secretarias.

Objetivo
Prover os órgãos do Município de
suporte administrativo
indispensável à implemetação de
seus programas finalísticos.

Tipo de
Ação

Nome da Ação

Valor

A

Manutenção e
Funcionamento da Secretaria
Municipal de Administração

3.452.000,00

A

Manutenção e
Funcionamento da Secretaria
Municipal de Finanças

3.257.000,00

A

Manutenção e
Funcionamento do Gabinete
do Prefeito

2.442.000,00

A

Manutenção da Secretaria
Municipal de Educação,
Cultura e Desporto

866.000,00

A

Manutenção da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
e Turismo

799.000,00

A

Manutenção dos Serviços
Especiais de

480.000,00
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Programa

Unidade Responsável

Objetivo

Tipo de
Ação

Nome da Ação

Valor

Telecomunicações

A

Manutenção e
Funcionamento da Guarda
Municipal

797.000,00

A

Manutenção e
Funcionamento da Câmara
Municipal

4.460.000,00

A

Manutenção e
Funcionamento da
Representação em Boca do
Acre

218.000,00

A

Manutenção e
Funcionamento da
Representação em Manaus

916.000,00

A

Manutenção e
Funcionamento da
Representação em Rio
Branco

305.000,00
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Programa

Unidade Responsável

Objetivo

Tipo de
Ação

Nome da Ação

Valor

A

Manutenção e
Funcionamento da Secretaria
Municipal de Assistência e
Ação Comunitária

A

Manutenção e
funcionamento da Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento Rural
Sustentável

649.000,00

A

Manutenção e
funcionamento da Secretaria
Municipal de Obras e
Serviços Urbanos

2.997.000,00

A

Manutenção e
Funcionamento da Secretaria
2.529.000,00
Municipal de Produção e
Abastecimento

A

Manutenção e
Funcionamento da Secretaria 3.280.000,00
Municipal de Saúde

1.484.000,00
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Programa

Unidade Responsável

Objetivo

Tipo de
Ação

A

Nome da Ação

Valor

Manutenção da e
Funcionamento do Serviço de 1.062.000,00
Abastecimento de Água

121

Tapauá
A Lei Municipal n.° 248, de 23 de dezembro de 2009, estima a receita e fixa a
despesa do Município de Tapauá - AM, para o exercício de 2010 e dá outras
providências. Em seu Art. 1°, o orçamento fiscal do Município de Tapauá – AM,
abrangendo a administração direta, seus fundos e autarquias, para o exercício
financeiro de 2010, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 20.495.975,65 (vinte
milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e
sessenta e cinco centavos), sendo para para a Gestão Ambiental um valor de R$
182.713,71 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e treze reais e setenta e um
centavos).
A Lei n° 209, de 17 de fevereiro de 2005, cria o Fundo Municipal de Meio
Ambiente (FUNDEMA), com o objetivo de financiar programas, projetos e pesquisas
para o uso sustentável dos recursos naturais, assim como ações de controle e
proteção ambiental e manutenção e implantação de unidades de conservação.
Os recursos oriundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente terão sua aplicação
em ações, projetos e programas ambientais, com prévia aprovação do Chefe do Poder
Executivo Municipal.

Boca do Acre
Segundo os trabalhos de campo, o município é atendido por diferentes
programas, podendo destacar:


Programa Boca Legal, que visa legalizar as atividades produtivas rurais
priorizando a área de influência da BR 317, rodovia que liga o município de
Lábrea até a divisa com o Estado do Acre, no município de Boca do Acre
(AM). A área contemplada pelo Programa abrange diretamente 138
propriedades e indiretamente 1.439 propriedades.



Programa Pró-letramento, cujo objetivo é a formação continuada de
professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com disseminação de
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novas metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, com 240
professores atendidos em 2009.


Os trabalhos de expansão do Projeto Luz para Todos estavam previstos para
iniciar em abril de 2010, cujo objetivo é levar energia elétrica para o meio
rural. O objetivo é utilizar a energia como vetor de desenvolvimento social e
econômico dessas comunidades, contribuindo para a redução da pobreza e
aumento da renda familiar.



O Programa Bolsa Família, anteriormente citado, visa assegurar o direito
humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e
nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a
conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome.
No município estão contempladas 3.423 Famílias.



Programa Nacional de Transporte Escolar (PNAT), consiste em garantir que
os alunos da educação básica pública (pré-escola, ensino fundamental e
médio) residentes em área rural tenham acesso à educação, custeando o
oferecimento do transporte escolar, de forma suplementar.



Programa

Nacional

de

Alimentação

Escolar

(PNAE),

consiste

na

transferência de recursos financeiros do Governo Federal, em caráter
suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios, para a aquisição de
gêneros alimentícios destinados à merenda escolar.


Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), consiste na assistência
financeira às escolas, visando a melhoria da infraestrutura física e
pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de
desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos
de acordo com o número de alunos, de acordo com o censo escolar do ano
anterior ao do repasse.



Programa de Formação e Valorização de Profissionais da Educação –
ProFormar, visando a formação superior de professores em Licenciatura,
Curso Normal Superior, mediante a adoção da metodologia de ensino
presencial mediado, aos professores das redes estadual e municipal do
Estado que atuam na Educação Infantil e nas primeiras séries do Ensino
Fundamental.
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Lábrea
A Lei Municipal n° 326/2009, de 05 de novembro de 2009, dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Lábrea para o período 2010-2013 e dá outras providências.
Quanto ao orçamento municipal previsto para o exercício financeiro de 2010, a
Lei n. 329 de 21 de dezembro de 2009, em seu Art. 1°, estima Receita e Fixa a
Despesa do Orçamento anual do Município de Lábrea, compreendendo, o orçamento
fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos
da administração direta e indireta e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo
todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no
valor de R$30.980.034,00 (trinta milhões, novecentos e oitenta mil e trinta e quatro
reais), com maiores investimentos de 42% será destinada à educação e 22% ao setor
de saúde, conforme tabela 22:
Tabela 22: Orçamento 2010 do Município de Lábrea.
ORÇAMENTO 2010 DO MUNICÍPIO: LÁBREA - LEI N° 329 DE 21/12/2009
Discriminação por Função

Total

Legislativa

R$ 1.318.772,00

Administração

R$ 3.463.323,00

Assistência Social

R$ 1.074.600,00

Previdência Social

R$ 174.000,00

Saúde
Educação

R$ 7.066.367,00
R$ 13.146.287,00

Cultura

R$ 184.000,00

Urbanismo

R$ 599.343,00

Habitação

R$ 40.000,00

Saneamento

R$ 323.000,00

Agricultura

R$ 498.000,00

Energia

R$ 36.000,00

Transporte

R$ 31.000,00

Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Reserva de Contingência

R$ 304.300,00
R$ 1.803.000,00
R$ 918.042,00
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Os programas contemplados ou em fase inicial para implementação no
município, segundo os resultados de campo, são:
Tabela 23: Programas contemplados no Município segundo resultados
de campo.
PÓLO/MUNICÍPIO

PROGRAMAS

OBJETIVOS

Programa de Formação e
Valorização de Profissionais
da Educação - ProFormar

Formação superior de professores.
Licenciatura em Curso Normal
Superior, mediante a adoção da
metodologia de ensino presencial
mediado, aos professores das redes
estadual e municipal dos sessenta e
dois municípios do Estado do
Amazonas que atuam na Educação
Infantil e nas primeiras séries do
Ensino Fundamental.

Projeto PRORURAL

Coordenar, implementar e apoiar - de
forma democrática, articulada e
participativa - os programas de
desenvolvimento local integrado e
sustentável, voltados para a melhoria
da qualidade de vida e geração de
renda das comunidades rurais em
situação de vulnerabilidade social

Projeto de Assentamento
Florestal - PAF INCRA

Modalidade de assentamento voltada
para o manejo de recursos florestais
em áreas com aptidão para a
produção
florestal
familiar
e
comunitária",

Projeto Luz para Todos

Levar energia elétrica para mais de
10 milhões de pessoas do meio
rural.O objetivo é utilizar a energia
como vetor de desenvolvimento social
e econômico dessas comunidades,
contribuindo para a redução da
pobreza e aumento da renda familiar.

Projeto Banana e Casa de
Farinha

Banco da Amazônia
financiamento.

Ramal 26, Km 29 BR317 Boca do
Acre/Lábrea

PA Monte 2 - Lábrea

disponibiliza
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PÓLO/MUNICÍPIO

PROGRAMAS

Lábrea

Programa Fique Legal

OBJETIVOS
Apresenta
a
política
florestal
praticada
pelo Governo do Estado; os
procedimentos para o licenciamento
das
atividades
florestais;
a
regularização fundiária para o manejo
florestal; além de oferecer um
direcionamento
de
como
comercializar os produtos derivados
dessas atividades e agilizar a
formalização e legalização destes
empreendimentos,
entre
outras
questões relevantes ao tema.

Cabe acrescentar que, segundo o Plano Diretor do Município de Lábrea, são
diretrizes da política e gestão do desenvolvimento econômico:
I. Estimular a produção local com instalação e operação adequadas à
sustentabilidade ambiental;
II. Incentivar a dinamização das atividades de comércio, serviços e turismo;
III. Estimular a implantação e dinamização de micros, pequenos e médias
atividades produtivas;
IV. Estimular a produção em unidades de cooperativas;
V. Incentivar a produção agrícola em hortas comunitárias;
VI. Fortalecer os órgãos e entidades municipais responsáveis pela produção
econômica com instituições de apoio às atividades agrícolas, pesqueiras,
artesanais, entre outras, desenvolvidas no Município;
VII. Incentivar

a

integração

da

agricultura

de

produção

comunitária

no

abastecimento da Cidade, inclusive através do fortalecimento dos mercados e
feiras que comercializam produtos locais.
Conforme o Art. 10 da Lei Municipal n° 285/06, de 09 de outubro de 2006, que
institui o Plano Diretor, as diretrizes da política e gestão do sistema produtivo são:

126

I. Elaborar a política e o plano de desenvolvimento de Lábrea;
II. Formular

projetos

de

desenvolvimento

econômico

para

captação

de

financiamentos públicos e privados;
III. Formar equipe na Prefeitura para viabilização de projetos;
IV. Promover apoio técnico às áreas produtivas;
V. Estudar as potencialidades econômicas proporcionadas pelo Rio Purus;
VI. Realizar eventos que promovam a divulgação e a comercialização de produtos
regionais;
VII. Apoiar a organização das atividades do setor informal.
Em seu Art. 13, as medidas específicas para o desenvolvimento agrícola e
pesqueiro são:
I. Elaborar projetos para aproveitamento das áreas agricultáveis para produção
de hortaliças, de fruticultura de forma integrada ao meio ambiente;
II. Desenvolver atividades rurais baseadas nos princípios da sustentabilidade;
III. Estudar a viabilidade para o desenvolvimento da agropecuária de pequeno
porte local;
IV. Implantar pólos interativos de pesca e turismo no Rio Purus.
Conforme o Art. 14, para complementar as medidas previstas para o
desenvolvimento da produção econômica local devem adotar os seguintes programas:
I. Programas de incentivo ao fomento produtivo local;
II. Programas de incentivo à instalação de hortas comunitárias;
III. Programas de distribuição e comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros
produzidos em Lábrea;
IV. Programa de melhora da qualidade da produção local;
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V. Programa de qualificação da mão-de-obra local, incluindo o desenvolvimento
de núcleos de capacitação baseados nas vocações profissionais e produtivas
locais;
VI. Realizar eventos de lazer e esportivos na área do Rio Purus.

Canutama
O Plano Plurianual do Município de Canutama para o quadriênio 2010 a 2013,
por programa, unidade orçamentária e ações específicas é apresentado na Tabela
109. O valor total, de R$ 11.783.420,00, apresenta como maiores valores para a ação
de Manutenção da Rede de Ensino Fundamental (27%) e 12% para o Programa de
Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

128

Tabela 24: Plano Plurianual 2010-2013 do Município de Canutama.
Programa
Administração Geral - Programa
de Apoio Administrativo

Unidade Orçamentária
Gabinete do Prefeito

Nome da Ação ou Projeto

Valor 2011-2013

Manutenção do Gabinete da Prefeitura

340.000,00

Encargos com Conselhos Municipais

25.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal de
Administração

1.056.963,00

Encargos Especiais - Serviços
da Dívida Interna

Amortização e Encargos da Dívida Interna

261.764,00

Outros Encargos Especiais Cumprimento de Sentenças
Judiciais

Encargos com Sentenças Judiciais

40.000,00

Assistência Comunitária Programa de Apoio
Administrativo
Administração Geral - Programa
de Apoio Administrativo

Secretaria Municipal de
Administração

Administração Financeira Programa de Apoio
Administrativo

Secretaria Municipal de Finanças

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

551.553,00

Atenção Básica - Atenção à
Saúde da População

Secretaria Municipal de Saúde

Operacionalização das Ações de Atenção Básica a
Saúde - SUS

1.017.131,00
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Programa
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial - Programa de
Apoio Administrativo

Unidade Orçamentária
Secretaria Municipal de Saúde

Atenção à Saúde da População

Administração Geral - Programa
de Apoio Administrativo
Ensino Fundamental - Qualidade
do Ensino Fundamental

Educação Infantil - Manutenção
e Revitalização da Educação
Infantil

Difusão Cultural - Promoção

Secretaria Municipal de Educação
e Cultura

Nome da Ação ou Projeto

Valor 2011-2013

Manutenção da Secretaria Municipal de
Saúde/Fundo Municipal

1.435.000

Construção e/ou Ampliação e Aquisição de
Equipamento para Unidade de Saúde

90.000,00

Reforma e Conservação de Unidades de Saúde

80.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura

224.000,00

Construção e/ou Ampliação e Aquisição de
Equipamento para Unidade Educacional do Ensino
Fundamental

60.000,00

Reforma e Conservação de Unidades Educacionais
do Ensino Fundamental

106.829,00

Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

3.183.425,00

Construção e/ou Ampliação e Aquisição de
Equipamento para Unidade Educacional de
Educação Infantil

20.000,00

Encargos com Ensino Infantil

62.059,00

Encargos em Eventos Culturais

40.000,00
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Programa
Cultural

Unidade Orçamentária

Difusão Cultural - Cidadania e
Inclusão Social

Nome da Ação ou Projeto

Valor 2011-2013

Implantação de Ações de Infra-Estrutura para
Cultura

20.000,00

Operacionalização das Ações de Promoção Cultural

35.000,00

Assistência à Criança e ao
Secretaria Municipal do Bem-Estar Encargos com a Manutenção do Conselho Municipal
Adolescente - Atenção à Criança
25.000,00
Social
dos Direitos da Criança e do Adolescente
e Adolescente
Assistência Comunitária Programa de Apoio
Administrativo

Manutenção da Secretaria Municipal do Bem-Estar
Social

445.000,00

Infra-Estrutura Urbana - Morar
Melhor

Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo

Construção, Ampliaçao ou Reforma de Prédios e
Logradouros Públicos

50.000,00

Infra-Estrutura Urbana - Morar
Melhor

Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo

Abertura, Pavimentação e/ou Restauração de Ruas
e Avenidas

62.125,00

Construção ou Reforma de Praças e Jardins

30.000,00

Encargos com a Limpeza Pública e Serviços
Urbanos

66.383,00

131

Programa

Unidade Orçamentária

Nome da Ação ou Projeto

Valor 2011-2013

Serviços Urbanos - Programa de
Apoio Administrativo

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo

761.964,00

Habitação Urbana - Morar
Melhor

Construção de Casas Populares

200.000,00

Saneamento Básico Urbano Morar Melhor

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água
Potável

70.000,00

Implementação Infra-Estrutura Serviços de
Saneamento Básico na Zona Urbana do Município

40.000,00

Energia Elétrica - Morar Melhor

Ampliação da Rede de Distribuição de Energia
Elétrica no Município

35.000,00

Transporte Rodoviário - Morar
Melhor

Recuperação de Estradas Vicinais

30.000,00

Abertura, Pavimentação e/ou Conservação de
Estradas Vicinais

20.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente

150.000,00

Projeto Eco-Turismo da Reserva do Jamanduá

30.000,00

Preservação e Conservação
Ambiental - Programa de Apoio
Administrativo
Preservação e Conservação
Ambiental - Proteção do Meio

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente
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Programa
Ambiente

Unidade Orçamentária

Administração Geral - Programa
de Apoio Administrativo
Promoção da Produtividade
Vegetal - Produtividade Rural

Secretaria Municipal de Produção
Rural e Abastecimento

Promoção da Produção Animal Produtividade Rural

Nome da Ação ou Projeto

Valor 2011-2013

Manutenção da Secretaria Municipal de Produção
Rural e Abastecimento

130.000,00

Implantação de Ações de Apoio Assist. a Prod.
Benef. e Esc. da Produção Vegetal

20.000,00

Implantação de Ações de Apoio Assist. a Prod.
Benef. e Esc. da Produção Animal

20.000,00

Abastecimento - Produtividade
Rural

Secretaria Municipal de Produção Encargos com Assistência à Produção
Rural e Abastecimento
Animal/Vegetal

30.000,00

Administração Geral - Programa
de Apoio Administrativo

Secretaria Municipal de
Planejamento e Coordenação

Manutenção da Secretaria Municipal de
Planejamento e Coordenação

60.000,00

Administração Geral - Programa
de Apoio Administrativo

Secretaria Municipal das
Comunicações

Manutenção da Secretaria Municipal das
Comunicações

105.000,00

Administração Geral - Programa
de Apoio Administrativo

Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer

65.000,00

Assistência Comunitária -

Secretaria Municipal Especial da

Manutenção da Secretaria Municipal Especial da

35.000,00
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Programa
Atenção Comunitária

Unidade Orçamentária
Mulher

Administração Geral - Programa
de Apoio Administrativo

Secretaria Municipal Especial de
Fazenda

Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda

50.000,00

Promoção da Produção Animal Desenvolvimento da Pesca

Secretaria Municipal de Pesca e
Aquicultura

Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e
Aquicultura

50.000,00

Assistência Comunitária Atenção Comunitária

Fundo Munucipal de Assistência
Social

Implantação de Infra-Estrutura para Atividade de
Assistência Social

20.000,00

Implantação e Operacionalização das Ações de
Assistência Social

253.424,00

Reserva de Contingência

280.800,00

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

Mulher

Nome da Ação ou Projeto

Valor 2011-2013
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6. ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS
O ZEE aponta os principais problemas, potencialidades e limitações existentes
na Sub-Região. Um dos instrumentos criados para essa análise foi à divisão do
território em Zonas Ecológico-Econômicas (tabela 26 e figura 12) criadas para
subsidiar o processo de ordenamento do território em questão.
As

zonas

e

subzonas

propostas

foram

debatidas

com

instituições

representativas do poder público e da sociedade civil regional e local por meio de
consultas públicas nos municípios e os resultados foram amplamente divulgados no
site do Governo do Estado do Amazonas e em 06 Consultas Públicas realizadas na
região com a participação de 628 representantes da sociedade civil e dos governos da
federação. No site foram recebidas contribuições do público em geral, que aportou
dúvidas e sugestões para o ordenamento territorial da Sub-Região. E as consultas
públicas aconteceram nos municípios da Sub-Região do Purus nos meses de maio e
junho de 2010.

6.1 POTENCIALIDADES, PROBLEMAS E LIMITAÇÕES
Com base na análise da dinâmica econômica, pode-se afirmar que a Sub-Região
do Purus representa um espaço significativo de expansão da agropecuária no estado
do Amazonas. Entretanto, diversos fluxos comerciais e de escoamento da produção se
dirigem para os estados vizinhos, Acre e Rondônia, a partir da parte sul da região. O
acesso a mercados em outros estados é um fato positivo, se bem ordenado, porém, é
também um fator de risco. Entre os riscos há perda controle sobre o território, o que
pode trazer conseqüências econômicas negativas para o Amazonas, a começar pela
perda de arrecadação. Pode haver também limitações na criação de oportunidades
advindas da consolidação de atividades econômicas com maior agregação de valor.
A expansão das atividades econômicas, seguindo a tendência atual, ao não
trazer agregação de tecnologia e de valor, e persistindo o alto grau de impacto
ambiental aliado a baixos rendimentos para a população, é um fator de degradação
sócio-ambiental. Para que a expansão futura conflua para o uso sustentável dos
recursos naturais, é preciso considerar como premissa o atendimento a pelos menos
um conjunto de pré-requisitos:

135



Aumento da eficiência produtiva e da produtividade no setor primário e
industrial;



Investimentos para agregação de valor;



Melhora significativa da infra-estrutura física e institucional, especialmente de
energia, de comunicação, de transporte, de assistência técnica e de
fiscalização;



Presença de incentivos e punições que reflitam em precificação das atividades
intensiva em recursos naturais;
Assim, é possível Intensificar e aumentar o conteúdo tecnológico, gerando

ganhos de eficiência, aumento na qualidade dos processos produtivos e, por
conseqüência, na renda das atividades extrativas. Além disso, tal avanço criaria uma
barreira ao uso predatório dos recursos naturais.
Como já relatado em capítulos anteriores a Sub-Região do Purus apresenta
problemas em diversas esferas e em diferentes escalas em seu território, tais como o
isolamento ou péssimo acesso há algumas regiões, o desmatamento desordenado, a
falta de infra-estrutura na zona urbana e rural, ausência dos governantes, falta de
saúde pública, de educação, problemas fundiários, problemas agrários, escoamento
de produção, dentre muitos outros. Entretanto, neste capítulo serão evidenciados
principalmente os problemas na produção primária e as limitações ecológicas da
região, e as descrições, diretrizes e justificativas das zonas criadas para o
ordenamento da Sub-Região do Purus, onde esse instrumento é sim uma ferramenta
que pode ajudar não somente nos problemas específicos de produção primária.

A Pecuária
A atividade da pecuária já está consolidada em algumas localidades na SubRegião do Purus apresenta um grande potencial produtivo, atribuído aos altos padrões
genéticos empregados pelos grandes proprietários, utilizando-se de técnicas, tais
como: Inseminação Artificial - IA e Transferência de Embriões – TE.
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Outro aspecto importante evidenciado na região é quanto a sua estrutura de
escoamento, a exemplo da Br 317, importante eixo de interlocução da produção do
município de Boca do Acre, e parcela da produção do município de Lábrea que faz
fronteira ao longo do eixo da Br-317. Desta forma, a produção da região atinge
mercados consumidores externos, o que potencializa a agregação de maiores valores
pagos aos produtores, no entanto não abastece o mercado do estado.
Devido à falta de regularização fundiária na maioria das propriedades,
principalmente em relação aos pequenos produtores rurais, inviabiliza que o produtor
permaneça na propriedade e faça a regularização ambiental de sua atividade. A
atividade ainda necessita de mecanismos que venha a fortalecer a inserção de
técnicas que vise maximizar a produção em pequenos espaços já utilizados, evitandose assim a abertura de novas áreas, desta forma, os produtores passariam a produzir
mais e com maior qualidade.
Outro problema identificado na pecuária é a falta do monitoramento dessa
atividade, atribuída a inexistência de técnicas que demonstre a procedência genética
e evolutiva dos animais existentes, tal técnica consiste na implantação de chips na
orelha dos animais, onde os mesmos poderão ser monitorados pelo órgão de defeso
animal do Estado. Com este mecanismo, os municípios da região que possuem
parcela significativa da produção animal poderiam fazer parte da área Livre de Febre
Aftosa a exemplo do município de Boca do Acre.
No caso do município de Pauini, observa-se que devido à falta de infraestrutura
adequada para o transporte dos animais e principalmente pela grande distância em
relação ao centro consumidor – Manaus, o preço comercializado torna-se irrisório em
relação aos custos de manutenção da atividade, inviabilizando a mesma.
Já em áreas localizadas as margens do Rio Purus e seus afluentes, onde a
pecuária existente é bastante incipiente, outro aspecto que vêem dificultando a
atividade, relaciona-se ao ciclo das cheias e também as características dos locais, pois
para produção da pecuária torna-se necessário aos produtores pastagem suficiente
durante todo o ano, fator este que não se atribui as áreas de várzea, sendo os
produtores obrigados a transferirem seus animais para outras regiões durante as
cheias.
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Na região do Purus os municípios de Boca do Acre e Lábrea apresentam
pecuária mais intensiva, com técnicas melhores desenvolvidas e comercialização
definida pela facilidade no escoamento da produção nas BR-317, 364, 230 entre
outras. Já no restante dos municípios dessa região a atividade pecuária está
desenvolvida em pequena escala com pouca ou nenhuma manutenção, sendo tratada
com métodos tradicionais para auto abastecimento do mercado local.

A Agricultura e Agricultura Familiar
A produção agrícola da sub-região caracteriza-se em sua grande maioria por
produtores familiares, que produzem principalmente para o auto abastecimento
empregando mão de obra familiar. A maior concentração da produção localiza-se em
áreas de várzea, utilizando-se das grandes extensões de terras (praias). Em áreas de
terra firme a produção está localizada, em sua maioria, próximo as sedes municipais
ou em regiões onde há Assistência Técnica de Extensão Rural - ATER mais
disseminada.
A necessidade de apresentação de documento da terra junto ao banco para
adquirir o financiamento agrícola impede que o produtor rural adquira o benefício para
a produção e para aplicação de técnicas melhoradas para o beneficiamento da
produção.
Outros problemas apresentados para a viabilidade da atividade nessa região
está na inexistência de estudos de aptidão do solo, o difícil escoamento da produção
que na sua maioria ocorre via fluvial, a distância das comunidades produtivas dos
grandes centros urbanos consumidores e o tipo de mercado praticado realizado em
sua grande parte com regatões reduzindo o valor pago pelo produto.
A pouca agregação de valor na produção agrícola sem nenhuma técnica de
melhoramento, inviabiliza o desenvolvimento do mercado na região que atualmente
trata a atividade agrícola predominantemente como familiar.
Portanto, há

necessidade de intensificar e diversificar os processos de

beneficiamento e processamento de agricultura familiar contribui com práticas
condizentes a sustentabilidade tendendo ao aumento da renda.
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A pesca
A pesca é uma atividade fundamental, que tem potencial para crescer e trazer
maiores benefícios para a região. Apresenta abundância de diversas espécies, tais
como: Jaú, Surubim, Dourada, Piramutaba, Filhote, Curimatã, Pacú, Sardinha, Jaraqui,
Matrinxã, Tambaqui e Tucunaré. Mais de 1/3 da produção do Estado do Amazonas
origina-se da calha do Purus, mas as condições de produção ainda são muito
precárias.
O mercado consumidor externo é importante atrativo, no processo produtivo da
pesca, possuindo uma demanda superior a oferta, mas devido à falta da
empregabilidade de mecanismos que venham a qualificar o produto, pouco favorece o
desenvolvimento do mercado local.
Em termos de organização, nos cinco municípios, existem colônias de
pescadores, com destaque para a de Boca do Acre, composta por mais de 1.000
membros. A atividade é realizada desde as proximidades de Sena Madureira, ao sul,
até Tapauá, ao norte. Outros rios importantes, em termos de recursos pesqueiros, são
o Ituxi, o Umari, o Paciá, o Sepatinin e o Tapauá. Ao todo, estima-se em 30.000 o
número de pessoas ligadas à pesca.
A falta de fiscalização e de mecanismos de controle da pesca facilita a entrada
de grandes barcos pesqueiros de fora da região, com práticas predatórias
comprometendo o ecossistema. Outro fator agravante em relação à pesca é a prática
da atividade em Unidades de Conservação e Terras Indígenas realizadas
principalmente por embarcações oriundas de outras regiões.
No município de Canutama a prática de “arrendamento” de rios realizada por
comunidades de Unidades de Conservação para barcos pesqueiros, gera conflitos
entre os moradores da região. Este tipo de conflito ocorre devido à inexistência de
qualquer acordo de pesca e ou práticas de manejo que possam desenvolver e ordenar
a atividade.
Há várias deficiências na cadeia produtiva da pesca. Em Boca do Acre, por
exemplo, havia um frigorífico e uma fábrica de gelo, que não estão mais funcionando.
Poderia

ser

construído

um

terminal

pesqueiro

com

estrutura

completa

e

armazenamento adequado, permitindo o escoamento da produção por via terrestre.
139

Com isso, poderia ser eliminado o intermédio, que, apesar de viabilizar a produção na
maioria dos casos, também obriga os pescadores a venderem sua produção a preços
extremamente baixos.
A falta de infra-estrutura também é grave nos demais municípios. Não existem
terminais pesqueiros, nas sedes. Há, também, a necessidade de fazer o registro dos
barcos e, principalmente, fortalecer as Colônias de Pescadores, com capacitação em
termos de organização e associativismo nas colônias.
A piscicultura já vem sendo implementada de forma incipiente no município de
Boca do Acre, porém, precisa ser incentivada como atividade complementar para a
Sub-Região.

O uso dos recursos madeireiros e não madeireiros (extrativismo)
Um grande potencial na região é a madeira, cuja atividade possui características
próprias em relação a outras regiões da Amazônia, que podem ser potencializadas. O
próprio setor se autodenomina como setor moveleiro e não madeireiro. Além disso, ao
invés de grandes distritos industriais, com serrarias de grande porte (o que é comum
no Estado de Rondônia, por exemplo), nos municípios da Sub-Região existem
movelarias artesanais, que podem ser positivas do ponto de vista da sustentabilidade
com maior agregação de valor, onde a maior parte dos empreendimentos elabora
produtos acabados como móveis e portas e menor escala dos empreendimentos, com
emprego de mão-de-obra familiar;
No entanto, o município de Lábrea, apesar de apresentar uma atividade
madeireira mais voltada para movelaria e uso artesanal desses recursos, sofre pela
sua localização geográfica pressão do setor oriundas do Estado de Rondônia,
havendo grande exploração de madeira de forma ilegal no município, o que levou
mesmo a está na lista do arco do fogo/operação arco verde, conforme decreto Federal
6321 de 2008.
A atividade madeireira ilegal na região ocorre em maior escala em Boca do Acre
e Lábrea onde as atividades de agropecuária são mais intensas e em menor
proporção nos outros municípios. Essa ilegalidade é agravada pela ausência dos
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órgãos ambientais e poucas políticas eficientes de comando e controle sobre o
território Amazônico, permitindo a entrada de madeireiras através de fronteiras
geográficas do Estado.
Apesar do potencial de crescimento, o setor vem enfrentando diversos
problemas, dentre eles destacam-se a dificuldade de acesso aos órgãos ambientais,
tanto para a regularização da atividade quanto para a fiscalização dos ilícitos
ambientais e a regularização fundiária.
Há, ainda, graves conflitos entre os moveleiros e o Instituto Chico Mendes, que
tem atuado no entorno das Unidades de Conservação, em ações de comando e
controle, principalmente em Lábrea e Canutama, onde há maior pressão da atividade.
De um modo geral, o potencial florestal madeireiro, pode gerar maiores chances
de desenvolvimento na Sub-Região, através da aplicação novas tecnologias e
investimentos em capacitação, no sentido de se evitar perdas e gerar produtos mais
refinados, com maior valor agregado e conservação dos recursos naturais, através de
modelos de planos de manejo sustentável.
A mesma dificuldade ocorre com o extrativista não-madeireiro, o qual possui um
potencial para expansão. A geração de emprego e renda, a partir de produtos da
floresta, tem sido ameaçada por diversos entraves, tais como dificuldade de obtenção
de crédito para investir na extração; baixo investimento em tecnologia; fragilidade e
baixo nível de capacidade técnica das associações relacionadas ao setor; dificuldades
de escoamento da produção e dependência de atravessadores.
Em Canutama e Tapauá, por exemplo, a seringa tem um grande potencial, que
tem sido gradativamente abandonado pelas comunidades, pelos baixos preços
praticados e pelos conflitos decorrentes das UCs. Os entraves relatados acima se
somam e acabam por promover uma subutilização deste recurso natural. Existem
compradores para a produção em Manaus, por exemplo, mas a baixa capacidade de
organização das associações, aliada ao precário incentivo que a produção recebe,
torna-as dependentes de intermediários, que pagam preços muito baixos para os
extrativistas, praticamente inviabilizando a produção.
Outros produtos florestais com valor comercial também passam por situação
semelhante, como a castanha, encontrada em toda a Sub-Região e os óleos de
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andiroba e copaíba pouco aproveitados. Há iniciativas incipientes em Boca do Acre, na
produção de sabonetes e xampus, a partir destes produtos, mas no geral não existe
industrialização na região. A pequena produção exportada sai sem beneficiamento ou
agregação de valor, gerando pouquíssima renda.
Pode-se citar, também, o cacau nativo como produto com potencial significativo,
já existente e evidenciado em Boca do Acre e Pauini, explorado por cerca de 35
comunidades com 600 famílias, sendo a produção comercializada no mercado externo
(Alemanha). O cupuaçu possui um grande mercado consumidor, no entanto as
populações Ribeirinhas encontram grandes dificuldades para a comercialização do
produto devido ao não beneficiamento do produto.
A população ribeirinha, da calha do Purus, também tem à sua disposição o
potencial da fertilidade das margens dos rios, onde são produzidos milho, melancia,
abóbora e feijão, entre outros. Essa produção é expressiva no abastecimento da
região e até mesmo de outros mercados, entretanto demanda por tecnologia, crédito e
escoamento dessa produção. Essa atividade ainda utiliza técnicas rudimentares e
quase sem nenhum apoio na produção e comercialização, dependendo de
intermediários e barcos regateiros.
O escoamento da produção e a falta de preço mínimo necessitam de atenção
dos governantes para a Sub-Região de forma a se tornar viável a extração de
produtos não madeireiros da floresta, trazendo mais qualidade de vida às
comunidades.
Além dos problemas de infra-estrutura para o mercado dos produtos não
madeireiros, as áreas de Terras Indígenas e de Unidades de Conservação sofrem
pressões relacionadas de exploração dos recursos naturais por pessoas de fora da
região com práticas ilegais, como a extração de madeira, minérios, pesca predatória e
queimadas, colocando em risco a preservação do meio ambiente e a sobrevivência
dos povos da floresta.

Atividades desenvolvidas e potenciais na Sub-Região
Há na região potenciais de recursos naturais que necessitam de estudos para o
manejo e exploração adequada. Entre estes o manejo da fauna a exemplo do jacaré,
cuja espécie tem-se multiplicado rapidamente, entre outros animais.
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Outro potencial é o mineral, atualmente em termos de exploração, destaca-se
apenas a extração do seixo em Lábrea, mas existe potencial em relação ao petróleo e
gás, especialmente em Tapauá e nas proximidades do pólo comunitário de Belo
Monte, que se localiza da divisa deste município com Canutama.
Por último, merece destaque o potencial turístico. Existem grandes atrativos
naturais para o ecoturismo, incluindo cachoeiras, praias e pesca esportiva. Há, ainda,
o turismo religioso relacionado ao “Santo Daime” na comunidade de Céu de Mapiá, ao
sul de Pauini. Entretanto, a região necessita de infra-estrutura para o desenvolvimento
da atividade com qualidade e sustentabilidade.
Portanto, a Sub-Região do Purus apresenta um mosaico de atividades
desenvolvidas e potenciais a serem exploradas, que demandam soluções para se
tornarem viáveis. Em Boca do Acre e Lábrea, existe a pecuária bem desenvolvida,
mas que ainda necessita de melhorias na produção, de forma a otimizar o espaço
utilizado. Na região ocorre uma agricultura familiar com produção expressiva que sofre
pela ausência de serviços do Estado e de infra-estrutura. Já ao longo do rio Purus nas
comunidades ribeirinhas, as atividades da pesca ocorrem de forma artesanal sem
nenhum plano de uso e com forte pressão de barcos pesqueiros nos recursos hídricos.
Porém, é na floresta que se encontram os maiores potenciais para o desenvolvimento
sustentável da Sub-Região podendo ser explorado melhor os serviços ambientais e os
modelos de manejo sustentável dos recursos naturais através da legalização da
atividade.

Considerações Importantes
As questões mais urgentes, em termos da conservação e uso dos recursos
naturais da Amazônia, dizem respeito à perda em grande escala de funções críticas
dos ecossistemas frente ao avanço do desmatamento ligado às políticas de
desenvolvimento na região, tais como especulação de terra ao longo das estradas,
crescimento das cidades, aumento dramático da pecuária, exploração madeireira e
agricultura familiar (mais recentemente a agricultura mecanizada), principalmente
ligada ao cultivo da soja e algodão (Fearnside, 2003, Alencar et al., 2004 e Laurance
et al., 2004).
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Essas atividades desenvolvidas de forma desordenada e ilegal a gera
fragmentação florestal, na maioria dos casos relatados de fragmentação de florestas
tropicais, houve perda de espécies por meio, principalmente, da destruição do seu
habitat; redução do tamanho da população; inibição ou redução da migração; efeito de
borda alterando o microclima, principalmente em fragmentos menores; eliminação de
espécies dependentes de outras já extintas, imigração de espécies exóticas para as
áreas desmatadas circundantes e, posteriormente, para o fragmento (Turner, 1996).
Espécies raras e com pequena área de distribuição, assim como aquelas que
necessitam de habitats muito amplos ou especializados, parecem mais suscetíveis aos
efeitos da fragmentação (Turner, 1996). Também existem relatos sobre o aumento na
riqueza de espécies em fragmentos, após algum período de isolamento, como
decorrência, provavelmente, de invasões de outras espécies associadas a habitats
modificados adjacentes aos fragmentos. Esse é o caso, por exemplo, de sapos e
pequenos mamíferos na Amazônia Central (Malcolm, 1997; Tocher et al., 1997).
Esta descrição, de fragmentação florestal, é válida para a porção sul da SubRegião, havendo necessidade de se conhecer em maior detalhe os subespaços, em
termos de conjunturas socioeconômicas e expectativas das comunidades amazônidas
residentes, a fim de propor medidas de interesse social e econômico e sistemas de
gerenciamento ecológico. Além disso, a falta de levantamentos e informações precisas
sobre a fauna e a flora é um problema, pois ações mitigadoras ou preventivas deixam
de ser executadas.
Ao norte, a região apresenta uma situação mais equilibrada do ponto de vista
ambiental. As áreas antropizadas são relativamente menores e os ecossistemas são
quase totalmente preservados, embora ali se encontrem as áreas mais frágeis.
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6.2 ZONAS E SUBZONAS PROPOSTAS PARA A SUB-REGIÃO
DO PURUS
As zonas foram caracterizadas após o levantamento e o estudo prévio de dados
pré-existentes na região. Nestas foram definidas suas respectivas diretrizes as quais
apresentam as recomendações a serem adotadas, na escala necessária ao
planejamento (tabela 25).
A Sub-Região do Purus foi dividida em 03 (três) zonas Ecológico Econômicas
definidas segundo suas distintas características (tabela 25). A Sub-Região tem área de
250.940,43 Km², desta, (52%) está representada pela Zona 03, seguido de (41%) na
Zona 02, (7%) na Zona 01 e (0,01) de área urbana (gráfico 08). O detalhamento
dessas zonas, suas especificações e diretrizes adotadas podem ser vistos na tabela
27 e o gráfico 08 mostra o percentual e o tamanho (Km²) das três (03) zonas
estudadas.
A ZONA 01 é caracterizada por apresentar baixa a média vulnerabilidade a
erosão (figura 04) maior potencial social e atividade produtiva consolidada em vários
níveis divididos em subzonas. A zona esta presente em pequenas porcentagens da
Sub-Região, porém é representada em todos os municípios, sempre localizada em
pontos estratégicos e por se tratar de áreas com as maiores ocupações sociais é
notório serem próximas a estradas, fronteiras interestaduais que dêem acesso a
centros urbanos e econômico maiores ou próximas a sede dos próprios municípios da
Sub-Região onde apresentam as maiores aglomerações urbanas.
A ZONA 02 é caracterizada por alta vulnerabilidade a erosão e baixo potencial
social, são áreas com alto potencial florestal e de outros recursos naturais,
extrativistas, potencial turístico, alta biodiversidade, e inexpressível desmatamento.
A ZONA 03 é caracterizada por áreas Institucionais, constituídas pelas Unidades
Experimentais de Pesquisas Militares, Terras Indígenas, e pelas Áreas Protegidas de
Uso Direto e Indireto previstos em Lei e instituídas pela União, Estado ou Municípios,
divididas em suas respectivas subzonas.
Poderão ainda ser criadas Unidades menores de orientação no ordenamento
territorial local, dentro de cada zona ou subzona, oferecendo informações detalhadas
para o manejo adequado do solo e dos recursos naturais. Neste caso, estas unidades
devem estar em conformidade com as diretrizes das zonas e subzonas aqui definidas
(tabela 25 e 26 e gráfico 8).
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Tabela 25: Descrição das Zonas Ecológico-Econômicas para a Sub-Região do Purus.
ZONA

DESCRIÇÃO DAS ZONAS
Áreas de usos agropecuários, agroflorestais e florestais.

01. (Maior potencialidade

Zonas de ocupação da terra para diferentes usos,

social e menor

principalmente agropecuários, com graus variáveis de

vulnerabilidade ambiental)

ocupação e eficiência econômica e de vulnerabilidade
ambiental que caracterizam as diferentes subzonas.

02. (Menor potencialidade

Áreas com baixo potencial social, alto potencial florestal e

social e maior

de outros recursos naturais, extrativistas, potencial turístico,

vulnerabilidade ambiental)

alta biodiversidade, e inexpressível desmatamento.
Áreas Institucionais, constituídas pelas Unidades

03.(Áreas Institucionais e
usos especiais)

Experimentais de Pesquisas Militares, Terras Indígenas, e
pelas Áreas Protegidas de Uso Sustentável e Proteção
Integral previstos em Lei e instituídas pela União, Estado ou
Municípios.

ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS ÁREA (KM²)
33,1
0,01%

131.109,5
52%

18.484,91
7%

101.312,9
41%

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3

ÁREA URBANA
Gráfico 8: Zonas Ecológico-Econômicas definidas para a Sub-Região do Purus.
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As zonas ecológico-econômicas representam três grandes áreas distintas do
território da Sub-Região do Purus. Essas zonas foram divididas em subzonas para
melhor detalhamento do uso atual de seus recursos e indicações de seus possíveis
usos.
A ZONA 01 é composta por 04 (quatro) subzonas, a ZONA 02 por 02 (duas)
subzonas e a ZONA 03 por 04 (quatro) subzonas, totalizando 10 (dez) subzonas no
Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Purus.
A subzona 1.1 representa 1,68 % do território somando 4.216,84 Km² (tabela 27
e gráfico 09) É classificada como área para o desenvolvimento de atividades primárias
já

consolidadas,

apresenta

alta

potencialidade

social

e

predomina

baixa

vulnerabilidade ambiental. Caracterizam-se por apresentar a maior concentração de
densidade populacional e as maiores aglomerações. Essa zona já apresenta um
processo agropecuário instalado e fortificado, predominando também a atividade
agrícola.

Apresentam

infra-estrutura

para

o

desenvolvimento

de

atividades

econômicas, sobretudo estradas e vias de acesso. As áreas pertencentes a essa
subzona estão concentradas ao sul da Sub-Região do Purus nos municípios de Boca
do Acre e Lábrea as quais sofrem influência do eixo viário das BR- 317 e BR-364
(figura 12).
A área de maior representatividade dessa zona encontra-se ao entorno da BR317 que liga o município de Boca do Acre ao Estado do Acre, a outra porção da zona
1.1 sofre influência da BR-364 que embora não adentre o território da Sub-Região,
exerce forte influência sobre o sul do município de Lábrea, é da BR-364 que partem
diversas vicinais que correspondem a frentes de ocupação na região.
A ocupação territorial ao entorno desses dois cenários, área de influência da BR317 e vicinais a BR-364, se deu principalmente a partir das décadas de 60 e 70 com a
construção de Brasília, a abertura dos eixos de integração e a criação do INCRA em
1970 permitindo que a ocupação desse território fosse de forma planejada e dirigida.
Todos esses fatores e o incentivo financeiro dado através da SUDAM e o BASA
proporcionaram a vinda de migrantes, principalmente da região sul do país, para o
desenvolvimento da atividade da agropecuária em grande escala na Sub-Região.
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Apesar dos grandes incentivos em décadas passadas à ocupação da Amazônia,
na Sub-Região do Purus essa ocupação ocorreu de forma mais amena principalmente
quando comparado a outros processos de ocupação como o de Rondônia e do Pará.
A Agropecuária está consolidada ao sul da Sub-Região e em pequenas porcentagens
de áreas dos municípios, ligada principalmente a áreas de influência da BR-317 e BR364, influência essa que garantem o escoamento dessa produção, tendo maior
proximidade aos centros consumidores, econômicos e populacionais proporcionando
viabilidade para o desenvolvimento dessa atividade.
O custo de recuperação das áreas da zona 1.1 seriam muito elevados por
apresentar atividade primária consolidada, maior densidade populacional e maiores
aglomerações, associando esses fatores a baixa vulnerabilidade a erosão (classificada
no capítulo 05) e ao histórico descrito acima sobre o desenvolvimento de atividades
econômicas nessa zona, sua viabilidade rentável por apresentar infra-estrutura,
inclusive estradas e vias de acesso, justifica-se a classificação desta área como zona
1.1 - área destinada ao desenvolvimento de atividades primárias já consolidadas afim
de que a população tenha como desenvolver sua atividade econômica e que sejam
conservados os recursos naturais.
Na subzona 1.1 encontram-se predominantemente os solos dos tipos Latossolo
Vermelho-Amarelos e Argissolos Vermelho-Amarelos (ver capítulo 4, sub-capítulo
4.1.4), com atividades da pecuária consolidadas desde ano 2000.
As ocupações em propriedades de até 4 (quatro) módulos fiscais são no geral
caracterizadas por ocupações mais antigas oriundas de processos de reforma agrária
com culturas de produção consorciada da pecuária com a agricultura, empregando
mão de obra familiar que produzem para o mercado interno. Nestas áreas o programa
Terra Legal - MDA/INCRA, instituído pela Lei 11.952 de 25 de junho de 2009
(conversão da medida provisória 458 de 2009) tem a meta de regularizar até
dezembro de 2011, 900 (novecentos) títulos definitivos de propriedades até quatro
módulos.
A subzona 1.2 representa 0,45 % do território somando 1.118,26 Km² (tabela
27 e gráfico 09), classificada com baixa a média vulnerabilidade, apresenta alto
potencial florestal, mas um processo de ocupação acelerado e desordenado.
Compreende porções dos municípios de Lábrea e Boca do Acre, em lugares próximos
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ao Estado de Rondônia, e próximo a sede do município de Pauini, onde a principal
atividade desenvolvida nessa subzona é a Pecuária.
Nessa subzona, o emprego de técnicas de produção da pecuária e da
agricultura é bastante incipiente, tendo ainda pouca infra-estrutura para a produção.
No geral são ocupações em expansão localizadas em fronteiras interestaduais e na
expansão do perímetro urbano do município de Pauini.
A subzona 1.3 representa 3,76 % do território somando 9.440,71Km² (tabela 27
e gráfico 09) classificadas como áreas de média a baixa potencialidade social, alta
conservação dos recursos naturais e alto potencial florestal. Nessa zona há um
processo de ocupação agropecuário definido e iniciado, mas ainda incipiente, as
técnicas usadas na produção são rudimentares e em algumas áreas não possuem
vias de escoamento de produção adequadas, sendo os custos de produção muito
altos. Nas áreas o processo de expansão da atividade deve ser realizada de forma
cautelosa pela proximidade com áreas protegidas e a predominância de média
vulnerabilidade a erosão.
Essa subzona compreende a áreas próximas a sede e ao sul do município de
Lábrea, ao Sul do Município de Canutama, o qual é fronteira com o Estado de
Rondônia, de onde sofre grande influência e também as porções dos municípios de
Boca do Acre, que sofre influência do Estado do Acre, e do Município de Tapauá.
Essa subzona é ocupada por

população mista,

apresenta atividades

consorciadas entre pecuária, extrativismo e agricultura com emprego de mão de obra
familiar e técnicas de produção rudimentares.
A subzona 1.4 representa 1,48 % do território somando 3.712,40Km² (tabela 27
e gráfico 09) diferencia-se das outras subzonas por apresentar baixa potencialidade
social e vulnerabilidade de média a alta, diferenciada ainda por ter um processo de
agropecuária incipiente. Compreende áreas próximas a sede do município de Tapauá,
em porções dos municípios de Boca do Acre, Lábrea, Canutama e Pauini.
Essa subzona é ocupada principalmente por população tradicional, com
atividades predominantemente extrativista, agrícola e com menor importância a
pecuária, empregando mão de obra familiar.
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A subzona 2.1 representa 38,89 % do território somando 97.593,29 Km² (tabela
27 e gráfico 09) nessa subzona à conversão da vegetação natural em outros usos é
pouco expressiva. Caracteriza-se por áreas com alto potencial de recursos florestais,
alto potencial de uso alternativo dos recursos naturais remanescentes: serviços
ambientais, ecoturismo, extrativismo vegetal e pesca em suas diversas modalidades.
Essas áreas estão presentes em grandes porções dos Municípios de Tapauá e
Pauini, isso pode ser explicado por esses municípios possuírem infra-estrutura de
transporte e o acesso ser somente via aérea ou fluvial, nem fazer parte de fronteiras
interestaduais, onde a atividade produtiva é mais intensiva.
Essa subzona é ocupada principalmente por populações tradicionais, com
atividades predominantemente focadas no extrativismo, agricultura e pesca para
subsistência familiar.
A subzona 2.2 representa 1,48 % do território, somando 3.719,65 Km² (tabela
27 e gráfico 09) são indicadas para a conservação das terras florestais no seu estado
natural por apresentarem potencial socioeconômico quase inexpressivo e está
localizado entre áreas protegidas, dificultando a gestão de uso do território (figura 14).
A subzona 3.1 representa 0,01% do território, somando 20,83 Km² (tabela 27 e
gráfico 9) refere-se às Áreas de Pesquisa sob gestão Militar, localizada na região sul
do município de Lábrea.
A subzona 3.2 representa 18 % do território, somando 45.172,75 Km² (tabela 27
e gráfico 9) é constituída por Terras Indígenas. Existem na Sub-Região 179 terras
indígenas criadas, localizadas principalmente nos municípios de Pauini e Tapauá, a
localização das terras indígenas podem ser vistas no mapa de terras indígenas na
Sub-Região (figura 14 no capítulo 04).
A subzona 3.3 representa 23,98 % do território, somando 60.185,58 Km², é
constituída pelas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, composta por 11
(doze) UCs, sendo 04 (quatro) Estaduais e 07 (oito) Federais.

As UCs estão

categorizadas em: 02 (duas) FLOREST, 04 (quatro) FLONAS, 01 (uma) RDS e 04
(quatro) RESEX (tabela 26).
É importante ressaltar que apesar de 52% do território ser composto por áreas
protegidas, 23,98% dessas áreas são constituídas UCs (Uso Sustentável) e 18% de
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Terras Indígenas (somando 41,98% dos 52% das áreas Preservadas) permitindo o
uso por populações tradicionais, desenvolvendo atividades sustentáveis de acordo
com a categoria de uso no caso das UCs.
Em 2008, como forma de compensação ambiental para pavimentação da BR319 o Governo Federal em acordo com as partes envolvidas no processo, demandou
a criação de 11 novas UCs (sendo 05 Federais e 06 Estaduais, estando 08 delas na
Sub-Região do Purus, das quais 03 são Estaduais e 05 Federais) no entorno da
rodovia para conter o avanço do desmatamento favorecido pelo acesso via estrada. É
fato, que as UCs desempenham papel vital para assegurar que os ecossistemas
continuem a funcionar e a prestar serviços ambientais, beneficiando as comunidades
situadas nos limites da UCs, em ecossistemas adjacentes e em todo o mundo, assim
como uma barreira para o avanço do desmatamento e demais atividades ilegais.

Tabela 26: UCs de Uso Sustentável e de Proteção Integral na SubRegião do Purus.

Unidades de Conservação de Uso Sustentável

N.º

Nome da UC

% no Estado

1.

FLONA de Balata –
Tufari e Ampliação de
seus limites.

0,69% (0,51%
Limite inicial +
0,18% Ampliação dos
limites)

2.

FLONA Iquiri;

3.

FLONA
Inauini;

4.

Área (Km²)

10.778,59
(Área inicial
802.023,00 +
ampliação da área
275.836,00)

Data do Decreto

Municípios que
abrange

Decreto de criação de
17/02/2005, Decreto
de Ampliação de
limites de 08de maio
de 2008

Tapauá,
Canutama e
Humaitá

0,95%

14.760,73

Decreto de 08 de maio
de 2008

Lábrea

0,20%

3.110,00

Decreto nº 98.051, de
14 de agosto de 1989

Boca do Acre e
Pauni

FLONA do Purus;

0,16%

2.560,00

Decreto nº 96.190, de
21de junho de1988

Boca do Acre e
Pauni

5.

RESEX Arapixi;

0,09%

1.336,37

Criada pelo decreto de
21 de junho de 2006.

Boca do Acre

6.

RESEX do Ituxi;

0,49%

7.769,40

Criada pelo decreto de
05 de junho de 2008.

Lábrea

7.

RESEX
Purus.

0,39%

6.0420,90

Criada pelo decreto de
08 de maio de 2008

Lábrea, Pauini e
Tapauá.

8.

RDS do
Purus;

0,65%

10.081,67

2003 em substituição
à APA do Lago;
Decreto 23.723 de 05
de setembro de 2003

Anori, Beruri,
Coari e Tapauá.

Mapiá-

do

Médio

Piagaçu-
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UCs de Proteção
Integral

9.

FLOREST de Tapauá

0,57%

8.817,04

Criada pelo decreto
28.422 de 27 de
março de 2009

Tapauá e
Canutama

10.

FLOREST
Canutama

0,10%

1.505,88

Criada pelo decreto
28.419 de 27 de
março de 2009

Tapauá e
Canutama

11.

Reserva Extrativista
de Canutama

0,13%

1.979,86

Criada pelo decreto
28.421 de 27 de
março de 2009

Canutama

12.

PARNA Mapinguari;

1,01%

1.572,44

Decreto nº 0003, de
05 de junho de 2008

Canutama e
Lábrea

13.

PARNA
Nascentes
do Lago Juri

0,52%

8.121,41

Decreto de 08 de maio
de 2008

Tapauá e Beruri

14.

REBIO de Abufari;

0,18%

2.880,00

Decreto nº 87.585, de
20 de setembro de
1982

Tapauá e
Manacapuru

de

A subzona 3.4 representa 10,25 % do território, somando 25.730,33 Km² é
constituída por UCs de Proteção Integral, tendo 03 (três) UCs de domínio Federal
categorizadas em 02 (dois) PARNAs e 01 (uma) REBIO (tabela 26).
O PARNA Mapinguari foi criado pelo Decreto nº 0003, de 05 de junho de 2008,
com 15.724,22 Km², localizado em áreas dos municípios de Canutama e Lábrea.
Tendo como principais atributos naturais as Serras do Candomblé, do Curuquetê e de
Três Irmãos. Já o PARNA Nascentes do Lago Juri foi criado pelo Decreto s/n de 08 de
maio de 2008 com 8.121,41 Km², localizado em áreas do Município de Tapauá e
Beruri.
A REBIO de Abufari foi criada pelo Decreto nº 87.585, de 20 de setembro de 1982,
com 2.880,00 Km², localizado no município de Tapauá. Tendo com principal atributo
natural a abundância de quelônios, considerado por muitos especialistas como o
tabuleiro mais significativo no estado do Amazonas.
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Tabela 27: Descrição das zonas, subzonas e diretrizes adotadas para a Sub-Região do Purus.

ZONA 01
(Maior potencialidade social e menor vulnerabilidade ambiental).

ZONA

SUBZONA

Sub-Zona
1.1

DESCRICAO DAS ZONAS

DIRETRIZES ZONAIS

Áreas consolidadas de usos agropecuários, agroflorestais, florestais e
minerais com graus variáveis de ocupação e eficiência econômica e de
vulnerabilidade ambiental que caracterizam as diferentes subzonas.

Deve-se priorizar e estimular o desenvolvimento das atividades primárias em áreas
de florestas já desmatadas ou convertidas para outros usos agropecuários ou
agrícolas, com práticas adequadas e manejo no uso dos recursos naturais,
especialmente o solo, de forma a maximizar os custos de oportunidade
representados pelo valor da floresta. Deve-se estimular também o manejo
sustentado dos recursos florestais e, em particular, o reflorestamento e a
recuperação de áreas degradadas, áreas de preservação permanente (matas
ciliares e de encostas) e da reserva legal, incluindo o aproveitamento alternativo da
vegetação secundária (capoeira). Recomenda-se, ainda, a adoção de políticas
públicas compensatórias visando à manutenção dos recursos florestais
remanescentes, evitando a sua conversão para sistemas agropecuários extensivos.
Mecanismos financeiros devem ser incentivados para manter os remanescentes de
vegetação nativa.

Áreas com alta potencialidade social, dotadas de infra-estrutura para o
desenvolvimento das atividades econômicas, sobretudo estradas de
acesso. Concentram as maiores densidades populacionais e nelas se
localizam as maiores aglomerações urbanas. Os custos de
oportunidade da preservação já se tornaram excessivamente elevados
para garantir a conservação de extensas áreas de floresta fora de UCs.
Aptidão agrícola predominantemente boa apresentando vulnerabilidade
natural à erosão predominantemente baixa

Recomenda-se priorizar programas de regularização fundiária, implementar
políticas públicas voltadas para a manutenção da cobertura vegetal natural,
recuperação das áreas de preservação permanente e redimensionamento da
Reserva Legal, somente para fins de recomposição florestal para 50%, nos termos
do art. 16, da Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965, com redação dada
pela Medida Provisória n.º 2166-67, de 24 de agosto de 2001, com desmatamento
ocorrido até a data de aprovação do Macrozoneamento do Amazonas, bem como a
criação de um mecanismo de compensação ambiental convertido para políticas de
reflorestamento. Nas áreas desmatadas, é recomendado o estímulo ao
reflorestamento e ao incremento da produtividade agropecuária, baseada em
técnicas agrícolas mais modernas de conservação dos solos, com incentivos para
agroindústrias, de forma a maximizar os custos de oportunidade representados pelo
valor da floresta em pé.
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ZONA

SUBZONA

Sub-Zona
1.2

Sub-Zona
1.3

DESCRICAO DAS ZONAS

DIRETRIZES ZONAIS

Áreas com média potencialidade social, onde predominam a cobertura
florestal natural, em processo acelerado de ocupação, com conversão
da floresta. Os processos de ocupação, geralmente, não estão
controlados.
Aptidão
agrícola
predominantemente
regular.
Vulnerabilidade natural a erosão predominantemente baixa a média.
Presença de área de relevante interesse mineral (polimetálicos) na
região sul do município de Lábrea.

Recomenda-se priorizar o aproveitamento dos recursos naturais. Atividades
agropecuárias podem ser mantidas, mas não estimulada a sua expansão.
Processos de ocupação necessitam de esforços para a regularização fundiária e
controle da exploração florestal e do desmatamento. Devem ser implementadas
políticas públicas para a manutenção da maior parte da cobertura vegetal natural
desta subzona, com medidas compensatórias visando à preservação dos recursos
florestais remanescentes. Os eventuais desmatamentos incrementais devem estar
condicionados às potencialidades e fragilidades naturais e ao uso pretendido, com
políticas públicas para o estímulo da manutenção da cobertura vegetal natural.
Nas áreas convertidas é recomendada a implantação de consórcios agroflorestais,
reflorestamentos e cultivos permanentes de um modo geral.

Áreas com predomínio da cobertura vegetal natural, com alto potencial
florestal, média a baixa potencialidade social, com processo de
ocupação agropecuário definido e iniciado, baixo percentual de
conversão da cobertura vegetal natural pouco controlado. Aptidão
agrícola predominantemente restrita. Apresenta vulnerabilidade natural
à erosão predominantemente média. Presença de área de relevante
interesse mineral (polimetálicos) na região sul do município de Lábrea.

Recomenda-se priorizar o aproveitamento dos recursos naturais. Atividades
agropecuárias podem ser mantidas, mas não estimulada a sua expansão.
Processos de ocupação necessitam de esforços para a regularização fundiária e
controle da exploração florestal e do desmatamento. Devem ser implementadas
políticas públicas para a manutenção da maior parte da cobertura vegetal natural
desta subzona, com medidas compensatórias visando à preservação dos recursos
florestais remanescentes. Os eventuais desmatamentos incrementais devem estar
condicionados às potencialidades e fragilidades naturais e ao uso pretendido, com
políticas públicas para o estímulo da manutenção da cobertura vegetal natural.
Nas áreas convertidas é recomendada a implantação de consórcios agroflorestais,
reflorestamentos e cultivos permanentes de um modo geral.
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ZONA

SUBZONA

ZONA 02
(Menor potencialidade social e maior vulnerabilidade
ambiental)

Sub-Zona
1.4

Sub-Zona
2.1

DESCRICAO DAS ZONAS

DIRETRIZES ZONAIS

Áreas com alto predomínio da cobertura vegetal natural, com
expressivo potencial florestal, e baixo potencial, com processo de
ocupação agropecuária ainda de forma bastante incipiente, baixo
percentual de conversão da cobertura vegetal natural não controlado.
Aptidão agrícola predominantemente baixa e restrita. Apresenta
vulnerabilidade natural à erosão predominantemente média a alta. Área
potencial de recursos minerais como argila, areia e seixo nos arredores
das cidades de Boca do Acre, Pauini e Canutama.

Recomenda-se destinar a área ao desenvolvimento de atividades agropecuárias,
agroflorestais, florestais, agroindustriais, dentre outras, nas áreas já antropizadas,
com práticas de manejo sustentável dos recursos naturais e ênfase a sistemas
verticalizados e integrados de produção. As eventuais autorizações de
desmatamentos incrementais devem ser criteriosas, considerando as
características naturais de cada propriedade, em especial a vulnerabilidade à
erosão, as potencialidades e fragilidades naturais dos recursos naturais e ao uso
pretendido.
De um modo geral, devem ser estimulados os usos alternativos dos ecossistemas,
sem a conversão da vegetação natural, além da proteção dos remanescentes
florestais e outras formações vegetais naturais e a recuperação das áreas
degradadas e de preservação permanente. Estas áreas apresentam potencial para
aproveitamento de produtos madeireiros e não-madeireiros.
Nas áreas
desmatadas, é recomendado o desenvolvimento de atividades que contribuam com
a proteção e manejo dos solos, tais como os reflorestamentos, consórcios
agroflorestais e cultivos permanentes de um modo geral.

Áreas com baixo potencial social, alto potencial florestal e de outros
recursos naturais, extrativistas, potencial turístico, potencial mineral,
alta biodiversidade, e inexpressível desmatamento.

Recomenda-se priorizar a zona para usos controlados sob regime de manejo
sustentável e serviços ambientais.

Áreas onde as atividades de conversão da vegetação natural em outros
usos são pouco expressivas. O capital natural, sobretudo o florestal, se
apresenta ainda em condições satisfatórias de exploração madeireira e
não madeireira. O custo de oportunidade de preservação se mantém
entre baixo e médio, com boas possibilidades de conservar o estado
natural. O valor das terras florestais pode ser incrementado mediante
agregação de valor às espécies florestais, através boas praticas de
exploração. Algumas áreas apresentam alto potencial para o uso
alternativo dos recursos naturais remanescentes, tais como serviços
ambientais, ecoturismo, e geoturismo (praias fluviais e presença de
patrimônio paleontológico),extrativismo vegetal,pesca em suas diversas
modalidades e agricultura familiar. Presença de área de relevante
interesse mineral (Província de Óleo e Gás) nos municípios de Tapauá e
Canutama. Presença de área de relevante interesse mineral
(polimetálicos) na região sul do município de Lábrea. Área potencial de
recursos de minerais como argila, areia e seixo nos arredores de todas
as sedes municipais.

Recomenda-se priorizar o aproveitamento dos recursos naturais, evitando a
conversão da cobertura vegetal natural para outros usos. As atividades
agropecuárias existentes podem ser mantidas, sem expansão. As áreas de
campos naturais podem ser utilizadas, sob manejo adequado, observando as suas
características específicas. De um modo geral, devem ser fomentadas as
atividades de manejo florestal e do extrativismo, especialmente pelas comunidades
tradicionais, além do ecoturismo e a pesca em suas diversas modalidades de forma
não predatória. As áreas localizadas nas várzeas e terras firmes marginais aos rios
são indicadas para o aproveitamento de atividades pesqueiras, agroflorestais e
para o ordenamento e desenvolvimento do extrativismo vegetal (óleos, gomas,
látex, frutos, raízes, etc.) em suas diversas modalidades.
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ZONA

SUBZONA

Sub
Zona 2.2

DESCRICAO DAS ZONAS

DIRETRIZES ZONAIS

Apresentam potencialidade socioeconômica inexpressiva. Os custos
de oportunidade da preservação da floresta natural são baixos,
facilitando a conservação das terras florestais no seu estado natural.
Área potencial para atividade de geoturismo (corredeiras e cachoeiras).
Presença de área de relevante interesse mineral (polimetálicos) na
região sul do município de Lábrea. Área potencial de recursos minerais
de como argila, areia e seixo nos arredores das cidades de Lábrea e
Pauini.

Recomenda-se a conservação da natureza, em especial da biodiversidade, com
potencial para atividades científicas e econômicas de baixo impacto ambiental sob
manejo sustentado. O aproveitamento destas áreas deve se desenvolver sem
conversão da cobertura vegetal natural e, quando extremamente necessário,
somente em pequenas áreas para atender à subsistência familiar. As áreas já
convertidas deveriam ser direcionadas para a recuperação. É recomendada
também a criação de áreas protegidas de domínio público ou privado, devido às
características específicas de sua biodiversidade, de seus habitats e de sua
localização em relação ao corredor ecológico regional.

Áreas Institucionais, constituídas pelas Unidades Experimentais de
Pesquisas Militares, Terras Indígenas, e pelas Unidades de
Conservação de Uso Sustentável e de Proteção Integral previstos em
Lei e instituídos através da União, Estado ou Municípios.

As diretrizes gerais para o uso e restrições nesta zona são definidos por legislação
específica.

São áreas formadas pelas terras de domínio público ou privadas, de uso
especial, regidas por legislação específica, tais como as áreas militares,
experimentos científicos, pesquisas, demonstrações e de exploração
mineral.

Estas áreas têm o seu uso definido e controlado por instituições públicas e legislação
específica para cada caso, incluindo planos de uso e aproveitamento dos recursos
naturais, responsabilidades, direito de propriedade e de exploração. Dentre outros, a
definição do uso destas áreas devem seguir a legislação ambiental.
Recomenda-se a adoção de políticas públicas compensatórias visando à manutenção
dos recursos florestais e pesqueiros e incentivos ao manejo de produtos florestais
madeireiros e não madeireiros, ao manejo de fauna silvestre, e a contenção da
expansão da agricultura de grande escala, por meio de adoção de práticas
agroflorestais e cultivos permanentes. Onde couber conforme definições dos planos
de gestão também devem ser adotadas políticas de incentivo ao ecoturismo, e ao
pagamento por serviços ambientais, com especial ênfase aos serviços de proteção a
biodiversidade e de proteção das culturas tradicionais. Políticas nacionais e estaduais
de fomento a pesquisa científica devem considerar editais diferenciados para esses
espaços protegidos.

São áreas formadas pelas Terras Indígenas, conforme o parágrafo 1º
do artigo 231, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios, definidas como sendo: aquelas "por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a
seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições". Terras que, segundo o
inciso XI do artigo 20 da Constituição Federal, "são bens da União" e

Embora os índios detenham a posse permanente e o "usufruto exclusivo das
riquezas do solo, dos rios e dos lagos" existentes em suas terras, conforme o
parágrafo 2º do Art. 231 da Constituição, elas constituem patrimônio da União. E,
como bens públicos de uso especial, as terras indígenas, além de inalienáveis e
indisponíveis, não podem ser objeto de utilização de qualquer espécie por outros
que não os próprios índios, mediante autorização ou concessão da Fundação
Nacional do Índio - FUNAI.
Portanto, recomenda-se o uso restrito dessas terras para fins de ocupação e

ZONA 03
(Áreas Institucionais e usos especiais)

Sub-Zona
3.1

Sub-Zona
3.2
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ZONA

SUBZONA

Sub-Zona
3.3

Sub-Zona
3.4

DESCRICAO DAS ZONAS
que, pelo §4º do art. 231, são "inalienáveis e indisponíveis e os direitos
sobre elas imprescritíveis".

DIRETRIZES ZONAIS
usufruto de povos indígenas, que poderão utilizá-las condicionadas ao regime de
gestão compartilhada com a FUNAI, manejo sustentável e conservação dos
recursos naturais, e a vontade expressa da comunidade habitante visando ao
suprimento das necessidades físicas e culturais desses povos.

São áreas de Unidades de Conservação de Uso Sustentável,
constituídas pelas seguintes categorias seguindo SNUC e CEUC:
Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse
Ecológico, Florestas Nacionais, Floresta Estadual, Reservas
Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento
Sustentável, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, Reserva
de Desenvolvimento Sustentável, Estrada Parque e Rio Cênico.

Segundo descrito no SNUC, tem como finalidade a exploração do ambiente de
maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma
socialmente justa e economicamente viável;
Recomenda-se a adoção de políticas públicas compensatórias visando à manutenção
dos recursos florestais e pesqueiros e incentivos ao manejo de produtos florestais
madeireiros e não madeireiros, ao manejo de fauna silvestre, e a contenção da
expansão da agricultura de grande escala, por meio de adoção de práticas
agroflorestais e cultivos permanentes. Onde couber conforme definições dos planos
de gestão, também devem ser adotadas políticas de incentivo ao ecoturismo, e ao
pagamento por serviços ambientais, com especial ênfase aos serviços de proteção a
biodiversidade e de proteção das culturas tradicionais. Políticas nacionais e estaduais
de fomento a pesquisa científica devem considerar editais diferenciados para esses
espaços protegidos.

São áreas de Unidades de Conservação de Proteção Integral,
constituídas pelas seguintes categorias seguindo SNUC e CEUC:
Estação ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento
Natural, Refugio da Vida Silvestre, Parque Estadual e Reserva
Particular do Patrimônio Natural .

Constitui na manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por
interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
os usos da terra são limitados às finalidades das unidades instituídas conforme
categorias estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação –
SNUC ou no Sistema Estadual de Unidade de Conservação – SEUC, sendo
permitida a visitação publica com fim educacional, pesquisa cientifica com
autorização previa pelo órgão responsável, assim como turismo ecológico e
recreativo de contato com a natureza.
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A Tabela 28, o Gráfico 9 e a Figura 17, apresentam as Zonas e Subzonas da
sub-região do Purus, com área e percentual de distribuição.
Tabela 28: Área e Percentual das Subzonas da Sub-Região do Purus.
Zonas

Área (km²)

Zona 01

%

Subzona 1.1

18.315,8
4.216,84

7,37
1,68

Subzona 1.2

1.118,26

0,45

Subzona 1.3

9.440,71

3,76

Subzona 1.4

3.712,40

1,48

Subzona 2.1

103.431,3
97.593,29

40,37
38,89

Subzona 2.2

3.719,65

1,48

Subzona 3.1

131.204,9
20,83

52,25
0,01

Subzona 3.2

45.172,75

18,00

Subzona 3.3

60.185,58

23,98

Subzona 3.4

25.730,33

10,25

33,1

0,01

252.985,0

100%

Zona 02

Zona 03

Zona Urbana
Total

ZEE da Sub-Região do Purus - Distribuição das Subzonas por
Área (km2)
33,10
0%

4.216,84
2%

1.118,26
1%

25.730,33
10%

9.440,71
4%
3.712,40
1%

60.185,58
24%

97.593,29
39%
ZONA 3.2
45,173
18%
20,83
0%

3.719,65
1%

ZONA 1.1
ZONA 1.2
ZONA 1.3
ZONA 1.4
ZONA 2.1
ZONA 2.2
ZONA 3.1
ZONA 3.2
ZONA 3.3
ZONA 3.4
ZONA URBANA

Gráfico 9: Área e Percentual das Subzonas da Sub-Região do Purus.
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Figura 17: Mapa de Subsídios à Gestão do Território – Caracterização de Zonas e Subzonas.

7. CENÁRIOS
Em termos mundiais, as técnicas de cenarização vieram a se desenvolver,
sobretudo, após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando ficou bastante evidente
para economistas, sociólogos e filósofos que a maneira como as sociedades
pensavam o mundo e a si mesmas carecia de uma profunda reflexão, considerando-se
a maneira como os povos e seus grupos sociais se relacionavam. Basicamente,
questionou-se um mais que centenário paradigma que preconizava que o Homem e
suas sociedades eram organismos racionais – senão, como explicar os horrores
protagonizados pelas nações mais cultas e desenvolvidas, ao longo de duas guerras
mundiais, que marcaram a primeira metade do Século XX. Por outro lado, a revolução
industrial, em aceleração a partir do Século XIX, revelou-se a grande marca dos
Séculos XX, estando a exigir novas formas de planejamento capazes de incorporar
sucessivas mutações de um mundo que, ao mesmo tempo, se tornava mais
globalizado.
No Brasil, as técnicas de cenarização começaram a serem implantadas na
década de oitenta do século passado, já com vistas ao abandono das tradicionais
técnicas de planejamento e cujos resultados se demonstravam incapazes de atender
às necessidades nacionais. Ao final dessa década, já floresciam os primeiros
resultados, mencionando-se os exercícios de cenarização elaborados sob o patrocínio
da Eletronorte, tornando-se a primeira e mais importante fonte de inspiração para sua
aplicação ao ZEE.
Neste caso, a Coordenação Nacional do Programa ZEE entendeu que não
bastava diagnosticar a situação de um território e propor prognósticos com base em
simples projeções do passado, que apenas explicam o presente, nem criar projeções
futuras com base em desígnios políticos, por mais inspiradores que fossem. Entendeuse que erapreciso trabalhar com outro paradigma, no qual o futuro seria a resultante
de uma construção social, fruto da interação das vontades individuais e coletivas dos
atores sociais envolvidos, conjugadas com as potencialidades e possibilidades do
território sob análise – campo de aplicação das técnicas que constituem a formulação
dos cenários, ora apresentados.
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Aqueles acostumados a aplicar as técnicas de Cenários ao planejamento
estratégico sabem que não fazem exercícios de futurologia, mas antes de tudo,
pretendem avaliar, criticamente, as probabilidades de que tais ou quais eventos
críticos possam acontecer e que caminhos (melhores respostas) possam ser trilhados.
Evidentemente, ao se realizarem e disponibilizarem os resultados da Cenarização, no
tempo Tzero, ter-se-á como resultado a amplificação da capacidade de se adotar
abordagens estratégicas que permitam enfrentar possíveis ameaças, fragilidades e
resistências, bem como permitir que se relevem as oportunidades de desenvolvimento
das potencialidades territoriais.
Nesse exercício prospectivo, quanto aos futuros alternativos, possíveis,
prováveis e desejáveis, evidenciou-se a importância da reestruturação institucional da
Sub-Região do Purus, sob o ponto de vista da sua governabilidade, ao que se deve
conjugar a concepção de um modelo de desenvolvimento econômico e social
includente, que abranja todos os atores que ali vivem. Ressalte-se o grande consenso
de que, somente dessa forma, será possível ao poder público atender às demandas
de forma eficiente, econômica e ambientalmente sustentável.
A evolução da metodologia do ZEE, resultante de múltiplas experiências
adquiridas pelo MMA, com o apoio do Consórcio ZEE Brasil, veio demonstrar a
necessidade de se acrescentarem técnicas de cenarização ao conjunto de
procedimentos técnicos adotados para a elaboração dos ZEEs. (MMA, 2006: 36).
A partir da virada do século, iniciaram-se as experimentações da aplicação de
cenários ao planejamento territorial, mencionando-se os trabalhos realizados no ZEE
de Roraima Central (CPRM, 2002) e, posteriormente, no ZEE do Distrito Agropecuário
da SUFRAMA (CPRM, 2005). Os resultados alcançados foram de tal modo auspicioso
que a técnica de cenarização foi incorporada ao manual de recomendações da
metodologia do ZEE no Brasil (MMA, 2006), disso decorrendo a vivência de novas
experiências, como no ZEE da BR-163 (VENTURIERI, MARQUES e DEL PRETRE,
2008), ao que se somaram outras aplicações em informações geoespacializadas,
como no planejamento dos recursos minerais do país (BIBLIOGRAFIA, ANO) e no
Projeto Mapa da Geodiversidade do Amazonas (CPRM, 2010, no prelo) – dois projetos
especialmente importantes para o Estado do Amazonas.
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É preciso mencionar que, desde seus primórdios, o ZEE ressentiu-se de uma
conexão com os setores responsáveis pelo planejamento e ordenamento do território
(planos, programas e projetos), a par de um notório desbalanceamento entre o peso
das visões ecológicas e o meio social, em prejuízo deste último. Esse fato impediu que
se alcançassem patamares mais elevados de entendimento e, por conseqüência, que
soluções ambientalmente sustentáveis fossem incorporadas ao planejamento territorial
e à formulação das políticas públicas.
De acordo com Buarque, S.C. (2004: 20) “os estudos prospectivos constituem
parte importante do processo de planejamento, a medida que oferecem uma
orientação para as tomadas de decisões sobre iniciativas e ações para construção do
futuro almejado pela sociedade”. De acordo com Marques (1988), no método de
cenários existem características básicas que são “a procura sistemática das
descontinuidades, que poderiam ocorrer no futuro, e a explicitação do papel dos atores
econômicos e políticos”. Isto implica dizer que o futuro não depende apenas dos
condicionantes, mas também das “estratégias dos atores mais proeminentes”.
Acrescenta que “os cenários apresentam uma ligação imediata e natural com o
planejamento estratégico, criando a moldura dentro da qual são estabelecidas as
decisões, diretrizes e prioridades para a ação”.
Döll, P. et al.(2006) analisam os cenários como “importantes ferramentas para o
planejamento regional sustentável”, por combinarem “uma grande quantidade de
conhecimento quantitativo e qualitativo”, transmitindo “os resultados de uma análise
integral de forma transparente e compreensível”. Desta forma, o planejamento para o
desenvolvimento sustentável pode ser relacionado “à análise integrada de sistemas e
à geração de cenários”. Assim, os cenários constituem-se em imagens consistentes de
futuros alternativos.
A construção dos cenários regionais trata de “diversas dimensões determinantes
do seu desempenho futuro”. Portanto, constitui-se em análise de “uma realidade com
elevado nível de complexidade” (Buarque, S.C., 2003: 19). Essa complexidade está
presente na área de estudo, notadamente pela presença das dimensões ambiental,
social, econômica e político-institucional, que envolve a participação de diversos
atores sociais com uma amplitude de interesses, nem sempre convergentes. Assim, os
esforços para construir cenários alternativos, tendo 2020 como marco temporal,
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permitiram rebater, num único plano, os diagnósticos e prognósticos caracterizadores
dos ambientes naturais e socioeconômicos.
Os princípios norteadores dos procedimentos balizaram-se pela busca do
desenvolvimento sustentável (social, econômico e ambiental), em que o papel de
Agente Decisor é exercido, de forma compartilhada, pelo “coletivo” dos atores sociais,
que tem como foco a ótica de que é impossível estabilizarem-se sistemas em que
apenas um ou uma parte dos atores esteja satisfeita (teorema de Nash). Destarte, os
cenários elaborados constituíram um aprendizado e patrimônio coletivos, a serem
utilizados para o planejamento estratégico. Como corolário, encara-se o futuro como
um leque de possibilidades a serem exploradas pelos agentes sociais, públicos e
privados, na visão de que o futuro é o resultado uma construção social (Godet, 1985).
Do ponto de vista da gestão territorial, os Cenários representam uma evolução
no que respeita ao ferramental da GESTÃO PARTICIPATIVA e, portanto, vêm ao
encontro das mais modernas tendências políticas.
A metodologia aplicada consistiu na convocação de um grupo de especialistas
multi-institucional e transdisciplinar, ao qual foi ministrado um treinamento básico
sobre a metodologia de construção de cenários, de forma que pudessem praticar os
conhecimentos adquiridos sobre a realidade da Sub-região do Purus. Importante
ressaltar que os participantes possuem amplo conhecimento da região objeto da
cenarização. Os trabalhos se estenderam pelo prazo de 05 dias corridos.
As técnicas de cenarização desenvolvidas implicaram a identificação e avaliação
dos seguintes elementos estruturadores do território: Atores sociais; Variáveis
estruturadoras; Processos, mudanças predeterminadas e Incertezas críticas.

ATORES SOCIAIS
A identificação dos atores sociais mais influentes na dinâmica territorial tem o
objetivo de avaliar a potência das possíveis alianças e a viabilidade política do
patrocínio de seus interesses nos diversos cenários.
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Os atores são componentes dos Sistemas. Alguns “são intrínsecos” e outros
“são externos”. Uns mais relevantes que outros. Os atores “são entidades, grupos ou
indivíduos dotados de identidade própria, reconhecimento social e capacidade de
modificar seu meio ambiente. Não são considerados atores ativos: o Governo e suas
diversas instâncias (ministérios e secretarias, por exemplo)”. (Eletronorte, 2001).
A Tabela 28 apresenta os atores principais identificados no território da SubRegião do Purus.

Tabela 29: Atores identificados na Sub-Região do Purus.
Agricultor Familiar
Produtor Rural
Indígenas
Movimentos Sociais e Religiosos
Cooperativas
Comerciantes
Industriais

A seguir, analisou-se a influência dos diferentes atores entre si, através de
discussões que levaram ao preenchimento da matriz de relacionamentos, conforme
ilustrado na Tabela 29:

164

Tabela 30: Matriz de relacionamentos dos diferentes atores.
ATOR
→
ATOR

(2)

A. familiar

ZERO

4

3

5

5

4

4

625

Produtor rural

2

ZERO

1

1

2

4

4

196

Indígenas

2

1

ZERO

5

2

3

3

256

5

2

5

ZERO

4

1

4

441

Cooperativas

5

2

3

4

ZERO

4

5

529

Comerciantes

4

4

3

2

4

ZERO

4

441

Indústrias

4

3

2

2

3

4

ZERO

324

484

256

289

361

400

400

576

Agricultor
familiar

Movimento
Social e Igreja

Σ

Indígenas

M. Social e
Igreja

Σ
Hierarquia de
poder político

Produtor
Rural

Cooperativas

Comerciantes

Indústrias

(2)

Grau de
dependência
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A observação da tabela conduz a concluir que os agricultores familiares, as
cooperativas, os comerciantes e os movimentos sociais são os atores mais relevantes,
ao tempo em que a maior dependência está com o setor industrial e de agricultura
familiar, seguidos pelas cooperativas e comerciantes.
 Descrição dos Atores
Os atores locais são, verdadeiramente, os construtores dos futuros possíveis e
responsáveis, em grande parte, pela probabilidade de ocorrência de uns e outros. De
uma forma sintética, eles estão listados na Tabela 30, tendo-se o cuidado de observar
que os atores públicos, em princípio, não defendem ou representam interesses
próprios.
Tabela 31: Descrição dos Atores.
Ribeirinhos
Comunidades
Tradicionais

Atividade familiar rural praticada por
populações tradicionais, que envolve
Extrativistas de subsistência mão de obra familiar produzindo,
principalmente, para auto-consumo,
com venda do excedente, usando os
Pescador de subsitência
recursos naturais de forma
sustentável.
Artesão
Assentados de Projeto de
Assentamento do INCRA
Pequeno agricultor (até 4
módulos fiscais)

Agricultura Familiar

Silvicultores de pequena
escala
Extrativista Comercial
Pescadores artesanais

Empreendimento familiar rural
constituído por populações em áreas
individuais que não ultrapassem 4
módulos fiscais (Lei N° 11.326 de
24/07/06), envolvendo mão de obra
familiar, com renda originada de
atividades econômicas vinculadas ao
próprio estabelecimento ou
empreendimento.

Aquicultores

Povos Indígenas

Indígenas

Povos sob gestão territorial
compartilhada com a FUNAI, com
áreas passíveis de utilização, em
acordo ao que dispõe a Constituição
Federal, Lei Federal 6.001/73
(Estatuto do Índio) e demais
intrumentos legais correlatos.
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Pescador Comercial

Pescador

Possui como principal fonte de renda
a pesca comercial podendo fazer
parte de uma organização de classe,
pratica a atividade de forma
autonônoma ou em regime de
economia familiar, com meio de
produção próprio ou mediante
contrato de parceria, desembarcado,
podendo utilizar embarcações de
pequenos porte.

Pecuáristas
Madeireiros
Produtores Rurais
Piscicultores

Empreendimentos rurais acima de 4
módulos fiscais (Lei N° 11.326 de
24/07/06), objetivando a
comercialização da produção.

Agricultores (acima de 4
módulos fiscais)
Frigoríficos, fábrica de gelo
Indústria

Serrarias e Movelarias
Usinas de beneficiamento
da castanha

Processamento e beneficiamento de
insumos oriundos da matéria-prima
adquirida na região, com mão de obra
local, gerando oportunidades de
abastecimento do comércio local,
bem como a abertura de novos
mercados externos, aumentando a
arrecadação da região.

Comércio de varejo
Comércio

Intermediários

Empreendedores que compram e
vendem produtos e serviços na
região.

Hoteis
Cooperativas
Sindicatos
Organizações/
Movimentos Sociais

ONG´s
Igrejas

Grupos sociais que promovem a
organização social e produtiva,
juntamente com a participação
comunitária nos diversos segmentos
da sociedade.

Associações
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IDAM
CODESAV
ADS
INCRA
IBAMA/ICMBio
Diversos Niveis de
Governança/Serviços

CEUC
Universidades

Instituições governamentais
presentes na área com o objetivo de
atender e acompanhar as demandas
e atividades sociais, econômicas,
ambientais e de assistência técnica,
apoiando o desenvolvimento local e
regional.

Prefeitura
Ministério Público
Segurança Pública
Saneamento Básico
Banco da Amazônia
Bradesco
Agências de Fomento

AFEAM

Agências de fomento, com o objetivo
de apoiar atividades do setor
produtivo rural, comercial e industrial.

Banco do Brasil

VARIÁVEIS
Na construção de cenários, com o objetivo de “contornar a complexidade de
interpretação da realidade e evitar um grande esforço teórico, utiliza-se uma
abordagem sistêmica, em que se representa a totalidade complexa por um conjunto de
variáveis centrais e se procura compreender a lógica da interação entre elas e a lógica
de determinação do sistema” (Buarque S.C., 2003: 19).
Todo sistema é composto de um conjunto de elementos que o configura e
identifica, distinguindo-o de outros. Estes elementos, denominados de variáveis, são
fenômenos, processos ou fatores que o constituem enquanto objeto e conformam o
contexto que lhe é próprio, ou seja, em que existe e funciona. Por esta razão, são
estruturais e não passageiros ou eventuais (Eletronorte, março 2001).
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Quando em movimento, as variáveis “configuram processos de mudanças e
transformações que, na linguagem de cenários, denominamos CONDICIONANTES
DE FUTURO”. As variáveis, também, podem ser classificadas em “exógenas ou
endógenas ao sistema” (Eletronorte, março 2001).
No estudo de Cenários Mundiais, Nacionais e da Amazônia 1998-2020,
realizado pela Eletronorte (1999), define-se que “Cenários são imagens de futuro
configuradas a partir da „combinação coerente de hipóteses‟ sobre prováveis
comportamentos de variáveis determinantes de um sistema.”
Nas análises efetuadas, concluiu-se pela distinção das seguintes variáveis que
caracterizam a cena inicial do objeto analisado, o território da Sub-Região do Purus
(Tabela 30).

Tabela 32: Variáveis que caracterizam a cena do objeto analisado.
ABUNDANTES FLORESTAS NATIVAS
EXISTÊNCIA DE ASSOCIATIVISMO PELA PRESENÇA DE GRUPOS COMUNITÁRIOS
(CAPITAL SOCIAL)
PRESENÇA DE UC'S
FALTA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GRILAGEM
PRESENÇA DE TERRAS INDÍGENAS
CONSTRUÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO - SANTO ANTÔNIO E JIRAU
INFRAESTRUTURA DE CONHECIMENTO TERRITORIAL
FALTA DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS
BAIXA GOVERNABILIDADE
GRANDES EXTENSÕES TERRITORIAIS E BAIXA DENSIDADE DEMOGRÁFICA COM AS
POPULAÇÕES CONCENTRADAS NA DRENAGEM E POVOADOS
ESTRANGULAMENTO DA PRODUÇÃO POR FALTA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
SAZONALIDADE CLIMÁTICA BIPOLAR TIPICAMENTE AMAZÔNICA
INADEQUAÇÃO DO MODELO DE ASSENTAMENTO

O conceito dessas variáveis está sumariado na Tabela 32.
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Tabela 33: Descrição das Variáveis.
CONDICIONANTES

DESCRIÇÃO

Florestas Nativas

Abundante presença de florestas nativas, favorecida pela
dificuldade de acesso e controle ambiental, permitindo a
conservação dos recursos naturais, garantindo alternativas
econômicas futuras de exploração de recursos e serviços
ambientais na região.

Associativismo pela presença de
grupos comunitários (Capital
Social)

Favorece a organização social e produtiva das populações
locais e regionais, defendendo pontos de vista de cada
segmento social, viabilizando serviços importantes para o
desenvolvimento social e produtivo da região. Os moradores
procuram se organizar através das associações formais ou
informais, mostrando ao poder público suas demandas e
necessidades, bem como exercendo controle social das
atividades públicas.

Unidades de Conservação - UC

Presença de UC´s na região corresponde a 34,53% do
território, favorece a preservação e conservação dos recursos
naturais, bem como o seu uso de forma sustentável. Por outro
lado, a falta de gestão das UCs, desfavorece a organização do
território, criando conflitos entre as populações inseridas nas
unidades e populações que moram no entorno das unidades e
exploram os recursos naturais. A ausência do plano de gestão
das unidades na região gera uma série de conflitos, tais como:
1) extração madeireira ilegal; 2) pesca indiscriminada; 3)
atividade incompatível com a categoria da unidade e; 4) falta de
conselho gestor.

Regularização Fundiária

A carência de ações voltadas à regularização das terras que
pertencem à Sub-Região do Purus faz surgir problemas de
ordem ambiental, representados pelo desmatamento ilegal,
grilagem, conflitos pela posse e uso da terra, escassez da
produção agrícola, principalmente, bloqueio ao acesso ás
linhas de créditos e licenciamento ambiental das atividades
produtivas, bem como as exigências das próprias instituições
de governos norteadas pelas legislações vigentes.

Terras Indígenas

Terras ocupadas por povos indígenas, habitadas em caráter
permanente,
utilizadas
para
atividades
produtivas,
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários ao seu bem estar e reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições. Na Sub-Região do
Purus, há presença de TI, totalizando 20,21% do território, que
favorecem a conservação dos recursos naturais, cujo uso,
independente do processo homologatório, vem gerando
conflitos.

A construção e operacionalização das Usinas Hidrelétricas de
Santo Antônio e Jirau, no Estado de Rondônia, encontra-se nas
Usinas Hidreletricas ( Santo Antônio
proximidades da região limítrofe com o Estado do Amazonas,
e Jirau)
causando impactos de ordem ambiental, tecnológica,
econômica e social.

Conhecimento Territorial

A falta de conhecimento físico-biótico e social do território e o
escasso acesso aos estudos e pesquisas desenvolvidas na
região ocasionam ações programáticas que não se adaptam à
realidade local, prejudicando investimentos das atividades
sustentáveis.
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CONDICIONANTES

DESCRIÇÃO

Tecnologias Apropriadas

A falta de acesso a tecnologias apropriadas, para atender às
diversas atividades desenvolvidas na região, inviabilizam o
aumento, o melhoramento da produção e a qualidade do
produto, acarretando grandes perdas aos produtores.

Governabilidade Pública

A atenção dada pelas políticas públicas para a Sub-Região do
Purus é incipiente, dificultando a identificação dos problemas
em estado crítico das questões sociais, econômicas e
ambientais, materializando-se pela: 1) Ausência de instituições
ambientais; 2) Falta de integração das esferas governamentais;
3) Fraca ou nenhuma atuação sob regularização fundiária; 3)
Assistência técnica deficiente para o setor produtivo; 4) Pouca
organização social comunitária e; 5) Baixa atenção à educação,
saúde e segurança pública.

Grandes extensões territorias
baixa densidade demográfica

A Sub-Região do Purus possui áreas com grandes extensões
territoriais e baixa ocupação populacional, a maioria distantes
e das sedes municipais, dificultando a governança das ações
programáticas do poder público - local, estadual e federal -, e
das atividades produtivas, geralmente localizadas às margens
do rio, no meio das florestas e ao longo de estradas e vicinais.

Infraestrutura de apoio à produção

O estrangulamento da produção ocorre pela dificuldade de
escoamento, dada a precariedade de infra-estrutura e logística,
tais como transporte, rodovias, portos hidroviários e indústrias.
A falta de estradas e vicinais e a ausência de manutenção das
existentes, assim como pontos hidroviários e transporte
inadequados,
distanciam
o
produtor
do
mercado,
desestimulando investimentos no processo produtivo.

Regime dos rios ( Cheia e Vazante)

Grande parte da população da Sub-Região do Purus é
ribeirinha, condicionando o uso das terras de várzeas,
naturalmente fertilizadas para o plantio de culturas de ciclos
curtos no período da vazante. No período das enchentes, os
ribeirinhos mudam de ocupação, praticando a pesca e usa as
florestas de terra firme para extrativismo e caça.

Planejamento
e
assentamentos

Infraestrutura

gestão

A falta de planejamento na implantação de alguns PROJETOS
DE ASSENTAMENTOS na ocasiona problemas, tais como:
inadequação do modelo de assentamento, tamanho dos lotes,
localização e pouca infra-estrutura de instalação. Isso tem
ocasionado, em muitos casos, baixa produtividade, abandono e
venda ilegal do lote, gerando latifúndios, inviabilidade do
dos
escoamento da produção e ilícitos ambientais (desmatamento
da reserva legal e da APP, além da exploração de madeira
ilegal). Além disso, a precariedade da gestão dos projetos de
assentamentos da Sub-Região acarreta outros problemas tais
como: 1) a falta de assistência técnica; 2) dificuldade de acesso
ao crédito rural e, 3) serviços básicos (educação, saúde,
energia, transporte, saneamento básico e segurança pública).
Precariedade na infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento
local e regional na Sub-Região, tais como: 1) escolas e centros
universitários 2) estradas e vicinais; 3) energia; 4) transporte
(aéreos, hidroviário, rodoviário); 5) telecomunicações (telefonia,
internet, rádio, tv); 6) indústrias; 7)hospitais e postos de saúde.

Levando essas variáveis condicionantes para uma matriz quadrada, de forma a
avaliar as motricidades e dependências de cada elemento para, depois, construir um
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diagrama, como abaixo ilustrado, conclui-se que, em sua grande maioria,
tipificam variáveis de ligação, exceção às características climáticas e a presença de
terras indígenas, que se configuram como variáveis autônomas.

Gráfico 10: Avaliação das Motricidades e Dependências

Mudanças Pré-determinadas
Quanto às mudanças pré-determinadas (aquelas consideradas como certas
em quaisquer cenários), foram elencadas a partir da análise dos principais processos
atuais, ou que estejam surgindo, e aqueles que, embora ainda não atuantes, devam
tornar-se ativos em futuro próximo (dentro do escopo da análise de 20 anos) e, ainda,
aqueles cujos sinais, embora sutis, já podem ser antevistos como possíveis. Todas
essas categorias de processos foram avaliadas quanto à sua probabilidade de
ocorrência, em qual prazo e quanto ao previsível impacto de sua atuação. Esses
aspectos podem ser observados na Tabela 33.
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Tabela 34: Processos, Intensidade, Impacto, Incerteza e Densidade.
PROCESSOS

INTENSIDADE IMPACTO INCERTEZA DENSIDADE

Macrozoneamento da Amazônia

4

3

2

24

Governança

5

5

4

100

Regularização Fundiária e Ambiental
(Arco Verde e Terra Legal)

5

5

3

75

Valoração dos Serviços Ambientais

4

4

2

32

Exploração Florestal

4

5

2

40

Exploração e Pesquisa Petrolífera

4

4

5

80

Políticas de Mitigação Ambiental

4

4

4

64

Descentralização de Competências

5

5

5

125

Instalação de Instituições de Ensino
Tecnológico e Superior

5

5

3

75

Investimento
em
Agropecuária (Privados)

4

4

5

80

5

5

4

100

Tecnologia

Políticas voltadas à implantação de
Arranjos Produtivos Locais, tendo por
base os Recursos Naturais

A conceituação quanto ao conteúdo dessas variáveis de processos, está
sumariado na tabela 34:
Tabela 35: Conceituação quanto ao conteúdo das variáveis de
processo.
PROCESSOS

DESCRIÇÃO

Ação do governo estadual que tem como objetivo ordenar espaços territoriais do
Macrozoneamento Estado, que está sendo continuado com a realização do ZEE das mesorregiões
do Amazonas
do Amazonas, viabilizando o processo de planejamento e gestão do espaço
público.
Governança

Caracterizada pela baixa capacidade do gestor local de articular meios e
recursos diversos para exercer o poder de governar de forma legitimada,
atendendo a toda sociedade.

Regularização
Fundiária e
Ambiental

Políticas públicas descontínuas, voltadas para regularizar a posse da terra,
favorecendo a permanência de problemas socioambientais na região.

Valoração dos
Serviços
Ambientais

Atividade em adiantado estágio de construção de marcos regulatórios (medição,
transparência e regulação comercial), com perspectivas de implementação nas
Sub-Regiões do interior do Estado.
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PROCESSOS

DESCRIÇÃO

Exploração
Florestal
Madeireira

Atividade com grande potencial na região, exercida em grande parte de forma
ilegal, por falta de planos de manejo, documentação fundiária e ausência de
instituições licenciadoras.

Exploração e
Pesquisa
Petrolífera

Atividade em fase de estruturação para iniciar a exploração petrolífera na região.

Políticas de
Mitigação
Ambiental

Atividade em fase final de captação de recurso junto ao Fundo Amazônia, para
implementação de projetos de MDL, que colaborem com a redução de impactos
causados pela degradação ambiental.

Descentralização
de Competências

Ações planejadas com Programas (PEGAM) construídos ou elaborados, em
fase de captação de recursos para implementação de forma compartilhada com
gestores ambientais locais. Projeto piloto de desconcentração das ações do
IPAAM e ITEAM em fase final de negociação com o Banco Alemão de
investimentos (KfW).

Instalação de
Instituições de
Ensino
Tecnológico e
Superior

Processo de instalação de instituições de ensino superior na Sub-Região vem
ocorrendo sem a necessária compatibilização com as demandas
socioeconômicas e ambientais. Por outro lado, o ensino tecnológico vem se
implantando levando em consideração a realidade socioeconômica e ambiental
local e regional.

Investimento em
Tecnologia
Agropecuária
(Privados)

Investimento em tecnologias para agropecuária vem ocorrendo
sistematicamente nas grandes propriedades que possuem poupança própria. A
mesma situação não ocorre com os pequenos proprietários, que são a grande
maioria, devido à falta de um sistema de informação estruturado e ausência de
poupança.

Políticas voltadas
à implantação de
Arranjos
Produtivos Locais,
tendo por base os
Recursos Naturais

As políticas públicas atuais em desenvolvimento estão baseadas nos recursos
naturais da Sub-Região, mas limitadas a alguns poucos arranjos produtivos
locais, dispensando outros arranjos efetivos e potenciais, que poderiam gerar
renda e novas oportunidades de trabalho.

Incertezas Críticas
Nos estudos de cenários, “é necessário considerar a inevitabilidade de lidar e
aceitar a incerteza, tentando, portanto, apenas limitar seus espaços de possibilidades.
Apesar de carregado de incertezas, o comportamento de qualquer objeto tende a
expressar determinados padrões logicamente interpretados e analisados, que
decorrem das circunstâncias históricas e da lógica de funcionamento e interação”
(Buarque, S.C., 2003: 17-18). No estudo dos Cenários da Sub-Região do Purus,
tomaram-se como incertezas críticas, as seguintes variáveis: descentralização de
competências; governança; políticas de arranjos produtivos; investimentos em
tecnologias agropecuárias; exploração de petróleo e gás.
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A partir das discussões travadas com os grupos de trabalho, decidiu-se por
representar os pontos de convergência, com o apoio de dois tipos de matrizes a saber:
(a)

Matriz morfológica compacta

(b)

Matriz morfológica de múltiplas hipóteses

Matriz Morfológica Compacta
Esse tipo de matriz tem a qualidade de referenciar as grandes questões que
afetam o futuro a dois eixos principais, de tal forma que as questões menores se
subordinam às grandes escolhas ou caminhos possíveis.
No caso em tela, os especialistas, líderes políticos e representantes de
trabalhadores avaliaram que os fatores cruciais, que atrasam o desenvolvimento da
Sub-Região são as políticas públicas descontínuas, de governo para governo, e pouco
focalizadas na realidade local. Menciona-se, ainda, a deficiência em quadros
especializados, na administração pública estadual, em quase todas as questões
ambientais. Perdura, ainda hoje, o regime de contratação de especialistas sob a forma
de contratos terceirizados.
Não há dúvida, para todos os entrevistados, de que a perdurar o quadro
pregresso, caracterizado por políticas públicas aleatórias e descontínuas, além de mal
focadas em termos de inclusão de todos os atores sociais, independente do tamanho,

(1)

(2)

(3)

(4)

POLITICAS PÚBLICAS
ALEATÓRIAS E
DESCONTINUAS

ECONOMICO EXCLUDENTE

POLITICAS PUBLICAS
FOCADAS NA MELHORIA
DA GOVERNABILIDADE
DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO INCLUDENTE

DESENVOLVIMENTO

ao processo produtivo, não haverá futuro sustentável.

Figura 18: Matriz Morfológica Compacta.
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O quadrante (1), caracterizado por políticas públicas focadas na melhoria da
governabilidade, pode ser considerado como o virtuoso. Ele foi construído através das
seguintes atitudes:
 Regularização Fundiária e ambiental para todos os segmentos sociais;
 Formação de profissionais de acordo com a demanda municipal;
 Investimento em tecnologia de produção (agropecuária, extrativismo
florestal madeireiro e não-madeireiro, pescado);
 Melhoria da logística de escoamento e transporte da produção (infraestrutura);
 Agregação de valor à produção local;
 Organização social e participação comunitária;
 Melhoria na saúde com atuação dos programas preventivos de saúde;
 Habitação para população rural;
 Energia;
 Zoneamento Agrícola;
 Ordenamento Territorial Local;


Interação Institucional;

Na vertente oposta, o quadrante (4) certamente conduzirá ao agravamento da
situação atual, resultando em caos social, caracterizado por pobreza e conflitos, além
de ampla degradação dos recursos ambientais.
O caminho para atingir esse indesejável futuro passa por:
 Degradação dos Recursos Naturais;
 Conflitos entre os diversos atores e setores sociais;
 Desarticulação institucional;
 Ausência do poder público;
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Os demais quadrantes exemplificam combinações menos extremadas, mas nem
por isso, desejáveis ou aceitáveis.
O quadrante (2) caracteriza-se por:
 Regularização fundiária para alguns;
 Ações de ATER;
 Infra-estrutura econômica precária (energia, transporte e comunicação);
 Regularização ambiental para algumas atividades.

Enquanto que o quadrante (3) é tipificado pelas opções:
 Fragilidade do Fortalecimento Institucional;
 Ações Programáticas Locais;

177

Matriz Morfológica de Múltiplas Hipóteses
A Figura 19 ilustra as mais prováveis alternativas a serem vivenciadas na SubRegião.
INCERTEZAS

ESTADOS ALTERNATIVOS (HIPÓTESES)

MODELO
ECONOMICO

INCLUDENTE

EXCLUDENTE

CONHECIMENTO DO
TERRITORIO

SUFICIENTE (ADEQUADO)

INSUFICIENTE
(INADEQUADO)

ADEQUAÇÃO DOS
MARCOS LEGAIS À
REALIDADE LOCAL

ADEQUADO

COM MELHORIAS

CONFLITANTE
COM A
REALIDADE
(ATUAL)

DISPONIBILIDADE
DE TECNOLOGIAS

PARA TODOS
OS
SEGUMENTOS
ECONÔMICOS

RESTRITO AOS
GRANDES
EMPREENDIMENTOS

INDISPONÍVEIS
PARA OS
SETORES DE
SEGMENTOS
CARENTES

INFRAESTRUTURA
DE ENERGIA,
TRANSPORTE

SUFICIENTE E
ATENDENDO À
GRANDE
MAIORIA DOS
SETORES
ECONÔMICOS

MELHORIAS PONTUAIS

PARCIAL,
ATENDENDO
APENAS AOS
SETORES DE
MAIOR PESO
ECONÔMICO

QUALIDADE DA
GOVERNANÇA

PROFUNDAS
MELHORIAS NO
CURTO PRAZO

MELHORIAS
MODESTAS NO CURTO
PRAZO

MELHORIAS
MODESTAS, NO
LONGO PRAZO

CENARIO A

CENÁRIO B

CENARIO C

CENARIO D

GRANDES
MELHORIAS

MELHORES
TEMPOS

BRASIL VELHO OU
DINAMISMO
EXCLUDENTE

CAVANDO A
PRÓPRIA
DESGRAÇA

Figura 19: Matriz Morfológica de Múltiplas Hipóteses.
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Descrição dos Cenários
O Cenário “Grandes Melhorias” deve perseguir uma continuidade e
aperfeiçoamento de ações estruturantes, independentemente dos governos de
ocasião. Isso pressupõe o fortalecimento do poder público e do pacto federativo.
Embora tal descontinuidade tenha sido o padrão histórico até hoje, é possível mudar
esta situação, uma vez que todos estejam conscientes dos riscos envolvidos com
políticas públicas dúbias, mal direcionadas e episódicas.
O Cenário ”Melhores Tempos” deve perseguir uma inclusão social e
econômica, com aumento do acesso a tecnológicas. Porém, se faltarem recursos ou
decisão política para investimentos voltados ao conhecimento dos recursos naturais
da região, com melhorias apenas pontuais e modesta qualidade de governança, a
economia até poderá avançar, mas continuará prorrogando a dívida social histórica
com a Sub-Região.
O Cenário ”Brasil Velho ou Dinamismo Excludente”: caracterizado por
políticas econômicas direcionadas prioritariamente para o crescimento econômico e a
criação de superávits na balança comercial, caracteriza-se pela reprodução dos
modelos econômicos e os resultados ambientais insustentáveis alcançados nos
últimos 40 anos.
Por último, o “Cenário Cavando a Própria Desgraça”, será o resultado de um
eventual abandono de todo o conhecimento e experiências adquiridos, a duras penas,
durante os últimos 50 anos; enfim, um retrocesso inaceitável.

Considerações adicionais
Disponibilidade de energia
Mesmo considerando a construção das UHEs Santo Antônio e Jirau como uma
mudança pré-determinada, é possível que a energia gerada não atenda às demandas
da área de influência da BR-317, todavia, há possibilidades de geração através de
pequenas e médias hidrelétricas e/ou outras fontes de energia alternativa, como
biomassa. De qualquer modo, é imprescindível a oferta de energia na região para
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possibilitar a agregação de valor (industrialização) aos produtos primários. A
verticalização do setor agropecuário somente será possível com adequada
disponibilidade de energia e ampla eletrificação rural.
Organização do Território (entendida como implementação do ZEE e
regularização fundiária)
O ZEE é um instrumento de planejamento estratégico que permite o
ordenamento territorial. Para tanto, deve ser implementado, através das medidas de
gestão por ele recomendadas que visem promover o desenvolvimento sustentável
com foco na inclusão social e na conservação dos recursos naturais. A implementação
do ZEE possibilitará, de forma efetiva, o uso adequado dos meios físico-biótico e o
desenvolvimento de forma sustentável, melhorando a qualidade de vida da população
e salvaguardando o patrimônio natural, que é a sua maior potencialidade.
A regularização fundiária, por meio da oferta de títulos da propriedade da terra, é
um ponto fundamental para equacionar os conflitos e dar um ambiente de
tranqüilidade a expansão e consolidação de projetos agropecuários. É importante que
sejam implementados um conjunto de diretrizes, mecanismos e instrumentos de ação
de forma a dirimir um problema grave da região, na medida em que o processo de
colonização não se concluiu plenamente pela falta da titulação das terras.
Melhoria dos processos produtivos (modernização, difusão e inovação
tecnológica) e a qualificação de recursos humanos
A competitividade sistêmica do ambiente de produção da Sub-Região do Purus
demanda melhoria dos processos produtivos. Para tanto, tornam-se necessárias
inversões em inovação tecnológica, difusão e modernização. Neste aspecto, as
instituições ligadas ao ensino, pesquisa, qualificação da mão-de-obra e assistência
técnica são fundamentais para criar esse ambiente favorável. Existem setores de
atividades extremamente competitivos, mas que exigem permanente atualização
tecnológica, bem como a existência de mecanismos financeiros e creditícios locais.
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Qualificação dos recursos humanos
Consiste no processo de ações sistêmicas envolvendo a capacitação de
recursos humanos dentro da cadeia produtiva. A falta de mão-de-obra qualificada
suficiente para atender uma política de incentivo a algumas atividades da Sub-Região
é um dos principais impedimentos a realização dessas atividades. A economicidade
(custos de produção) dos empreendimentos, a segurança ambiental e os benefícios
sociais dependem da disponibilidade de mão-de-obra adequadamente qualificada, que
deve estar disponível, o mais possível, na própria Sub-Região. Isso somente será
viável se existir um adequado planejamento que envolva os setores produtivos e
educacionais. A qualificação da mão-de-obra é de suma importância em um mundo
globalizado, onde se exige produtos de alta qualidade.

Descrição da Cena Atual
A Sub-Região do Purus, composta pelos municípios de Lábrea, Boca do Acre,
Canutama, Pauini e Tapauá, possui 250.940,44 Km² de extensão e 6.468 Km² de área
desmatada localizadas principalmente no entorno da Br-317, ao sul de Lábrea e
Canutama (INPE/PRODES, 2009).

Desmatamento Acumulado até 2009 (km²)
3500
3000
total em km²

2500
2000
1500
1000
500
0
Boca do Acre

Canutama

Lábrea

Pauini

Tapauá

Figura 20: Taxa de desmatamento acumulado até 2009.

Prode, 2011.
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A região possui um alto grau de conservação com apenas 2,58% do território
desmatado e 52,23% do mesmo constituído por áreas protegidas. A presença de
unidades de conservação, que ocupam grandes extensões municipais, tanto poderá
ser um fator positivo, quanto negativo para o desenvolvimento econômico-social, a
depender dos modelos de desenvolvimento e da capacidade de lidar com essa
variável. Igualmente, a existência de diversas terras indígenas é um fator que,
obrigatoriamente, deverá ser observado na tratativa dos modelos econômicos, de
forma que as comunidades indígenas se integrem ao ambiente social.
Por outro lado (figura 21, 22 e 23), quando analisamos a situação fundiária é
observado que a região está composta por: Glebas da União 31,99% (80.280,60 km²);
Glebas do Estado 11,42% (28.662,82 Km²) e; Áreas não arrecadadas 56,59%
(141.997,02 Km²).
A Sub-região do Purus caracteriza-se por uma distribuição heterogênea de sua
população e, conseqüentemente, dos elementos de infra-estrutura. Dessa forma, ao
lado de alguns poucos empreendimentos agropastoris modernos e autopropulsados,
convivem grandes contingentes de populações que sobrevivem precariamente,
sobretudo do extrativismo e da agricultura familiar ou de pequeno porte. Nesse
quadro, despontam as iniciativas de associativismo, a partir de lideranças comunitárias
e sindicais, as quais congregam e representam interesses de pequenos atores
econômicos conseguem levar suas teses para fóruns técnicos e políticos externos,
capazes de fazer afluir recursos e soluções para a questão do uso da terra.
Assim, ao sul da Sub-Região do Purus, onde estão localizadas as maiores
aglomerações com melhores infraestrutura (figura 24 e 25) e economia voltada
principalmente para a pecuária, é visto os maiores desmatamento da região,
estimulados inicialmente na década de 70 pela política de ocupação do Governo
Federal. Contudo, o cenário é atribuído a mudança de Políticas de Governo, ausência
do poder publico com políticas de regularização fundiária e ambiental e a deficiencia
de tecnologias de produção apropriadas, favorecendo o avanço do desmatamento e
ilegalidade.
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Figura 21: Mapa das áreas protegidas e a situação fundiária - Sub-Região do Purus.
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Figura 22: Mapa da Situação Fundiária - Sub-Região do Purus.
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Figura 23: Mapa dos Projetos de Assentamento - Sub-Região do Purus.
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Figura 24: Mapa de infraestrutura básica e de apoio – Sub-Região do Purus.
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Figura 25: Mapa de infraestrutura para produção - Sub-Região do Purus.

Do ponto de vista ecológico, destacam-se grandes vazios ocupacionais,
recobertos por extensas florestas nativas, potencialmente favoráveis à implantação de
projetos de manejo florestal madeireiro e não madeireiro. A floresta da região também
abriga uma diversidade faunística impotante para a manutenção dos ecossistemas.
Da mesma forma, nos recursos hídricos superficiais ainda existe um grande
estoques da ictiofauna, mesmo com a pressão da pesca comercial realizada por
agentes externos nos rios da Bacia do Rio Purus. Por outro lado a pesca comercial
constitue, até o momento, importante fonte de renda aos habitantes da região, os
quais comercializam principalmente com os donos de barcos pesqueiros.
A presença de áreas de conservação, que ocupam grandes extensões
municipais,

tanto

poderá

ser

um

fator

positivo,

quanto

negativo

para

o

desenvolvimento econômico-social, a depender dos modelos de desenvolvimento e da
capacidade de lidar com essa variável.
Igualmente, a existência de diversas terras indígenas é um fator que,
obrigatoriamente, deverá ser observado na tratativa dos modelos econômicos, de
forma que as comunidades indígenas se integrem ao ambiente social.
A potencialidade do subsolo para a exploração petrolífera, sobretudo na porção
setentrional da Sub-Região é outro fator que merece consideração, haja vista o
impacto econômico desse tipo de atividade, conforme se pode constatar nos
municípios vizinhos, ao norte.
Do ponto de vista econômico, a existência de estabelecimentos, que utilizam
tecnologias de ponta e capazes de criar ou complementar a infra-estrutura necessária
às suas atividades, é um fator relevante e aponta para a viabilidade econômica do
agronegócio desenvolvido sob bases técnico-científicas e gerenciais de qualidade.
Outro aspecto do cenário da região relevante é o limite da divisão geopolítica
dos municípios da Sub-Região do Purus, que em muito inviabiliza a realização de uma
governança eficiente no município. Em alguns núcleos urbanos da região, o
atendimento as necessidades básicas e economicas da população são realizadas por
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municípios vizinhos ou até mesmo Estadas, no caso do Acre e Rondônia, devido à
inviabilidade do acesso do núcleo até a sede do município.
Contudo, a cena atual da Sub-Região do Purus demonstra ações isoladas de
políticas públicas em um ambiente favorável ambientalmente e economicamente para
o desenvolvimente sustentável.
Limites Geográficos
Outro aspecto importante da situação atual da Sub-Região do Purus caracterizase em relação a sua divisão geopolítica, entre os municípios de Boca do Acre, Lábrea
e Canutama. O município Boca do Acre e a porção sudoeste de Lábrea sofrem
influencia direta do eixo da BR-317 e 364.
Na porção oeste de Lábrea, onde há uma predominância da ocupação de
migrantes, a população em sua maioria é atendida diretamente pelo município de
Boca do Acre, para suprimento das necessidades sociais e econômicas, já a porção
sul de Lábrea os núcleos comunitários existentes recorrem assistência aos estados de
Rondônia e Acre pela inviabilidade de acesso a sede do município.
No município de Canutama, em especial a região sul, foi identificado situação
semelhante aos municípios de Lábrea e Boca do Acre, onde residem 25 comunidades,
organizadas em 10 associações com aspecto produtivo intenso e diferenciado da sede
do município, beneficiados pelo eixo da BR-319. A população dessa região busca o
atendimento aos serviços básicos principalmente nos municípios de Humaitá-AM e
Porto Velho-RO.
Portanto, o cenário demonstra alta necessidade de uma política que permita a
redelimitação geopolítica dos municípios de Lábrea, Boca do Acre e Canutama
adequando aos estudos do ZEE da Sub-Região do Purus, que aponta a ineficiência da
governança nas regiões mais distantes da sede do município. A proposta desse
zoneamento indica como subsídio de redelimitação o mapa abaixo.
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Cenário Utopia Possível ou de “Grandes Melhorias”
Configura o melhor resultado possível, isto é, a melhor cena ao final de 20 anos;
tornando-se exeqüível se houver continuidade nas políticas públicas, associada a uma
expressiva taxa de crescimento econômico do país. Isso dependerá da evolução da
economia mundial; superando-se essas duas incertezas projeta-se que ocorrerão
importantes investimentos em políticas públicas (corretas naturalmente), o que,
embora não tenham ocorrido no passado, pode tornar-se presente sem interrupções
por governos ocasionais, uma vez que todos estejam conscientes dos riscos
envolvidas na adoção de políticas dúbias e mal direcionadas;
Assim, a cena final a ser alcançada corresponde em crescimento, ocorre
demanda por algumas commodities e outros bens produzidos na Sub-Região e o país
retoma a capacidade de realizar investimentos. Concomitantemente, ocorre expressiva
melhoria da governabilidade, apoiada na implementação do ZEE, regularização
fundiária e priorização das metas de conservação ambiental. As políticas públicas
estaduais e federais, nos próximos 20 anos, caracterizadas pela persistência de metas
e objetivos, permitem uma evolução positiva na governança regional, de forma a
conferir um elevado grau de representatividade aos atores locais.
A economia da Sub-Região baseia-se na exploração de recursos minerais,
florestais e na produção agropecuária, instalando-se o elo industrial em função de
objetivos estratégicos e da oferta de energia.
Diante de premissas tão favoráveis à atração de investimentos, é perfeitamente
previsível que ocorra uma significativa melhoria das tecnologias de produção,
associada a uma elevação do nível de qualificação de recursos humanos (pela
atuação regional de agências de desenvolvimento, instituto de pesquisa, cursos
profissionalizantes de nível médio e universidades), que concorrem para o
desenvolvimento sustentável.
Apesar do crescimento populacional, com migrantes atraídos pela oferta de
empregos, os conflitos sociais pelo uso da terra, que caracterizavam a cena de
partida, estarão muito amenizados e previsivelmente substituídos por outros, típicos de
uma região com desenvolvimento mais amadurecido.
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A cena final culmina com expressiva melhoria da capacidade de auto-gestão
regional (governabilidade).

Cenário Melhorias Modestas ou “Melhores Tempos”
Este cenário deverá ser a construção resultante de uma trajetória que se
caracterize, pela continuidade das políticas públicas, mas que enfrente dificuldades de
um quadro econômico adverso em função de ameaças externas, como uma
depressão econômica mundial (da China, por exemplo) implicando queda de
demandas por commodities tradicionais, ou que limite a consolidação do consumo de
novos e criativos produtos da biodiversidade amazônica. Nessa hipótese, a
capacidade de investimento do estado brasileiro será limitada e não atenderá às
imensas necessidades econômicas e sociais. Assim, deve-se enfatizar a busca por
outras opções de desenvolvimento através do incentivo à participação do capital
privado e à implantação de bases científicas que possibilitem o desenvolvimento de
novos produtos regionais (capital natural) para atender às necessidade de um
mercado externo (capital econômico), mas que também criem as condições de
implantação de uma capacidade intelectual para a geração de capital social.
Em um cenário de economia global e nacional em crescimento, consolidam-se
as oportunidades de demanda por commodities tradicionais, novos cultivares ou,
ainda, de produtos naturais amazônicos. Por seu turno, o país cresce em sua
capacidade de realizar investimentos em todas as áreas, ao tempo em ocorre
expressiva melhoria da governabilidade, já iniciada com a implementação do ZEE e
pela melhoria da regularização fundiária, o que converge com as metas de
conservação ambiental.
A projetada economia da Sub-Região basear-se-á no desenvolvimento
agropastoril, na exploração florestal e na exploração dos recursos pesqueiros,
ocorrendo progressiva melhoria vertical e horizontal do setor industrial em função de
objetivos estratégicos e da oferta de energia, a partir da implantação de hidroelétricas
como Santo Antônio e outras de menor porte.
Diante de premissas tão favoráveis à atração de investimentos, é perfeitamente
previsível que ocorra uma significativa melhoria das tecnologias de produção,
191

associada a uma elevação do nível de qualificação de recursos humanos (pela
atuação regional de agências de desenvolvimento, instituto de pesquisa, cursos
profissionalizantes de nível médio e universidades), que concorrem para o
desenvolvimento sustentável.
Apesar do previsível crescimento populacional, pela oferta de empregos, os
esporádicos conflitos sociais pelo uso da terra, existentes na cena de partida,
inexistirão, mas poderão surgir outros, típicos de uma região com desenvolvimento
mais amadurecido.
A cena final culmina com expressiva melhoria da capacidade da governança
(auto-gestão regional), e caracterizada por um modelo de estabilidade social que
poderá servir de um novo paradigma para a porção ocidental da Amazônia.

Cenário “Brasil Velho ou de Dinamismo Excludente”
Em um cenário de economia global e nacional em crescimento, ocorre alta
demanda por commodities internacionais, produzidas na Sub-Região; ao mesmo
tempo em que o país avança em capacidade de realizar investimentos. Na contramão
das políticas de ordenamento territorial do país, não se verifica expressiva melhoria da
governabilidade, em face da fraca implementação do ZEE, fruto de políticas públicas
titubeantes, resultando em pífia melhoria da regularização fundiária e outras políticas
públicas, que manterão a região na dependência do comando centralizado na capital
estadual ou de programas federais e internacionais, o que vai de encontro às metas de
conservação ambiental e desenvolvimento social.
A economia da região estará baseada no agronegócio e na exploração florestal,
com instalação do elo industrial em função de objetivos estratégicos dos grandes
empreendimentos e na dependência da oferta de energia, a partir da implantação de
hidrelétricas como Santo Antônio e, eventualmente, outras de menor porte.
A atratividade dos investimentos é afetada pela desordem territorial (baixo nível
de governabilidade), limitando a melhoria das tecnologias de produção e a elevação
do nível de qualificação de recursos humanos, prejudicando o desenvolvimento
sustentável.
192

O aumento da população, com migrantes atraídos pela oferta de empregos,
suscitará a exacerbação dos conflitos sociais pelo uso da terra, que ainda não
caracterizavam a cena de partida, aos quais se somarão os conflitos típicos de uma
região com o desenvolvimento econômico mais avançado.
A cena final culmina com expressiva melhoria da capacidade econômicoprodutiva, ampliação dos conflitos sociais, degradação ambiental e permanência em
um estado de insuficiente capacidade de auto-gestão regional (governabilidade).

Cenário “Cavando a Própria Desgraça”
Economia internacional em recessão, resultando na contração dos mercados,
com fraca demanda pelas commodities produzidas na Sub-Região, ao que se associa
um crescimento lento ou recessivo do país, sem ampliação de mercados internos,
resultando na redução da capacidade de investimentos públicos, sobretudo em infraestrutura. Desorganização das cadeias produtivas, com extração de recursos naturais
destinados, sobretudo, para fora da região, com limitado retorno econômico e baixo
impacto sobre a melhoria das condições sociais locais.
Oferta restrita de energia, na medida em que os grandes complexos hidrelétricos
se voltam para a exportação trans-regional, dificultando e, até mesmo inviabilizando a
implementação de projetos de infra-estrutura.
Poucos avanços no ordenamento fundiário, dificuldades de implantação do ZEE
como resultado de políticas públicas dúbias e descontínuas trazem resultados
negativos para a gestão das Unidades de Conservação, vindo a configurar um
território com baixo nível de organização político-institucional e governança. Em
conseqüência, o cenário apresenta: alto custo social (grande mobilidade regional da
força de trabalho, sem oportunidade de emprego e ampliação dos conflitos entre os
atores sociais no campo e na cidade) e ambiental (pressões sobre as áreas
destinadas a conservação, ocupação e exploração desordenada dos espaços e dos
recursos).
Faltam investimentos em recursos humanos, com precariedade dos serviços
públicos como segurança, saúde, educação, habitação e lazer. Ausência de inovação
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tecnológica, de instituições de pesquisa, ensino e extensão. Baixo grau de assistência
técnica e capacitação de pessoal.
O cenário 2030 se caracteriza pela generalizada desagregação social, bem
como, profunda degradação ambiental, tornando-se um espaço propício à proliferação
de toda sorte de conflitos e alvo certo para a criminalidade.

REFLEXÕES e RECOMENDAÇÕES
A análise integrada dos cenários selecionados conduz a algumas reflexões e
ilumina algumas recomendações:


Observa-se que, mesmo a hipótese mais favorável - “Grandes Melhorias” -,
encerra uma média-alta probabilidade de vir a ocorrer; seguida do cenário de
”Melhores

Tempos”,

para

o

qual

existe

um

equilíbrio

de

forças

patrocinadoras, o que equivale a dizer que esse é o cenário inercial.


Os

demais

cenários:

”Brasil

Velho

ou

Dinamismo

Excludente”

(“Crescimento Insustentável”) ou “Cenário Cavando a Própria Desgraça”,
caracterizam-se pela adoção de modelos econômicos mais ou menos
inclusivos, restrição em energia impossibilitando a imprescindível verticalização
das cadeias produtivas, ou a organização do território (baixa governabilidade:
pouca implementação do ZEE e da regularização fundiária), e no pior cenário –
Maior ou menor estagnação, pobreza e generalizados conflitos sociais.


Considerando-se a necessidade da oferta de energia elétrica, a matriz
energética poderá ser montada através de: (a) centrais hidrelétricas de
pequeno e médio porte; (b) termo-energia, incluindo-se biomassa; (c)
implantação

de

uma

rede

de

distribuição

derivada

de

um

grande

empreendimento como Santo Antônio; deve-se considerar que a solução exige
articulação entre os atores sociais, que devem se unir em torno das
necessidades comuns.


O forte atrelamento do desenvolvimento social e econômico da Sub-Região ao
aumento da capacidade de governança, que hoje depende de políticas
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públicas estaduais e federais, bem como do financiamento de agências
internacionais;


Mesmo na hipótese de um comportamento positivo dos mercados externos, a
experiência amazônica, quanto ao modelo exportador de bens primários
(colonialista), aponta no sentido de não se admitir que as grandes obras em
infra-estrutura energética deixem de destinar uma fração de sua produção para
o desenvolvimento local. Isso significa que os custos de distribuição local
devem ser incorporados ao custo total das obras;



As ações voltadas para a melhoria da Governabilidade, como a implantação do
ZEE e a regularização fundiária, são fatores críticos para alcançar um
desenvolvimento responsável e sustentável do ponto de vista ambiental e
socialmente justo, além de se constituírem em fator de diminuição dos riscos
para os empreendedores, atraindo capitais comprometidos e elevando os
níveis de emprego e renda;



Um satisfatório nível de governabilidade somente poderá ser alcançado no
horizonte estabelecido se o planejamento e a execução das políticas públicas
permitir que se trilhe a trajetória do melhor cenário imaginável (Grandes
Melhorias), significando que este cenário passa a ser, também, o único
desejável. Assim, não há espaço para erros ou procrastinação das políticas
públicas necessárias;



O planejamento estratégico da Sub-Região deve contemplar medidas
compensatórias, capazes de contrabalançar eventuais comportamentos
indesejáveis dos mercados nacionais e internacionais de commodities (uma
externalidade pouco influenciável), mencionando-se:
 Diversificação da base produtiva, sobretudo pesquisando e avaliando
outras potencialidades regionais, que contemplem nichos de mercados
em todos os níveis; nesse sentido, ressalta-se o caso da exploração
dos produtos da floresta, madeireiros e não madeireiros, cuja demanda
histórica, ao longo de meio século, vem se mantendo em firme
crescimento;
 Quanto aos marcos regulatórios, deve-se mencionar que existe um
consenso quanto à inadequação das regras que regem o assentamento
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de colonos, sobretudo no que diz respeito ao tamanho dos lotes e na
correta alocação dos assentamentos, em termos de acesso aos
serviços ambientais, produtividade dos solos e outras questões; já, na
região mais próxima à sede do município de Lábrea, o principal
problema reside na dificuldade de acesso à madeira, em quantidades
modestas, pela importante indústria moveleira local. Da mesma forma,
existem inúmeras reclamações por parte dos pescadores quanto ao
acesso aos rios para pesca, localizados no entorno das unidades de
conservação criadas recentemente.
 Analogamente, os marcos regulatórios atinentes aos recursos hídricos
não foram adequadamente adaptados às condições amazônicas e esse
é um ponto importante para a preservação dos serviços ambientais e a
conservação da biodiversidade;
 O rápido crescimento das populações que vivem em concentrações
urbanas aponta para a necessidade de se dispor de um mínimo de
planejamento

(planos

diretores

e

outros

instrumentos)

desses

agrupamentos urbanos, antes que a situação se torne inadministrável;
sugere-se que sejam efetuados estudos expeditos para alocação de
resíduos sólidos, captação de água para abastecimento humano e de
áreas para alocação dos futuros contingentes humanos de migrantes.
 Desenvolver o potencial turístico, pesqueiro e de piscicultura pode ser
fortes indutores da conservação ambiental e da melhoria da qualidade
de vida dos habitantes da região;
 Incentivar o associativismo e a implantação de arranjos produtivos
locais, capazes de desenvolver e aperfeiçoar as potencialidades locais;
 Desenvolver o potencial econômico representado pelas áreas de
reserva legal e de desenvolvimento sustentável;
 Acelerar

a

implementação

dos

planos

diretores

municipais,

antecipando-se às previsíveis transferências dos focos de conflito do
campo para a cidade e a previsível ampliação das necessidades de
disposição de resíduos urbanos em face do crescimento populacional;
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 Integrar

o

planejamento

e

o

desenvolvimento

municipal

ao

planejamento e desenvolvimento regional, através do associativismo de
municípios, compartilhando recursos humanos financeiros e de infraestrutura;
 Adoção de atitudes pró-ativas quanto aos estudos de impacto ambiental
e viabilidade dos macro-empreendimentos, requerendo-se que os
municípios se instrumentalizem, técnica e politicamente, capturando e
aperfeiçoando recursos humanos capazes de discutir e negociar
acordos com os agentes econômicos afluentes, com a necessária
competência.
 A implantação do ZEE da Sub-Região do Purus constitui um objetivo de
interesse geral, complexo, que exigirá grande articulação entre o poder
público e os atores sociais, bem como o imprescindível apoio
institucional e tecnológico das instituições públicas federais e estaduais,
que deverão aprofundar seus laços de cooperação, estendendo-os aos
municípios a fim de que os diversos níveis de planejamento interajam
de forma harmônica e perpassem os períodos administrativos.
 Tendo em vista o quadro econômico-social global, hoje caracterizado
por sucessivas crises dos modelos econômico-ideológicos clássicos,
mencionando-se que a partir do arcabouço teórico, ainda não foram
apontadas soluções, cabe recomendar aos atores locais que se
mantenham atentos aos novos fatos e se previnam quanto a provável
ocorrência de grandes mudanças nos próximos anos.
 A prudência parece apontar no sentido de que todas as forças
econômicas

locais

se

unam

em

torno

de

alguns

eixos

de

desenvolvimento discutidos e pactuados, de forma a abrigarem sólidas
cadeias produtivas, que agreguem valor, tanto pela verticalização da
produção

-

impactando

positivamente

a

oferta

(produtividade/custo/preço), quanto pelo fato de focalizarem as
especificidades amazônicas (vantagens comparativas).

197

Eixos de desenvolvimento
Um dos objetivos principais da cenarização, ou análise prospectiva, é expandir
seus prognósticos no que respeita à definição e implantação de “Eixos de
Desenvolvimento”.
Eixo de desenvolvimento é um conjunto de atividades econômicas voltadas ao
aproveitamento de uma oportunidade de negócio, fruto de uma demanda por certo
bem ou commoditie, capaz de gerar renda e emprego para um universo de atores. As
oportunidades, portanto, conjugam-se sobre uma carência, demanda efetiva ou
potencial de um mercado, interno ou externo, às quais as potencialidades internas de
uma região podem atender, tendo-se em consideração suas características
estruturais.
Uma forma simples e eficaz de visualizar as implicações a serem consideradas
no planejamento estratégico, com vistas ao alcance de planos de metas futuras
(cenários), é através da utilização da matriz chamada FOFA (Fortalezas X
Oportunidades X Fraquezas X Ameaças), conforme ilustrado abaixo (*).

Figura 26: Matriz de Planejamento
Fonte: Buarque, 2004.
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Inicialmente,

a

partir

dos

dados

sobre

os

meios

físico-bióticos

e

socioeconômicos internos e da análise do ambiente externo, identificam-se as
oportunidades e ameaças (competidores) externos as quais o ambiente interno, com
suas potencialidades e problemas, deverão enfrentar.
A seguir, selecionados os possíveis eixos de desenvolvimento, parte-se para analisar
as políticas públicas e as ações efetivas que conduzam ao cenário futuro desejável, de
progresso e estabilidade social e ambiental, como abaixo ilustrado (*):

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Figura 27: Matriz de Planejamento - Ambiente Externo, Oportunidades
e Ameaças.
Fonte: Buarque, 2004.
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Ou, ainda, de forma sintética, os eixos podem ser assim definidos:

Figura 28: Eixos de Desenvolvimento Econômico.

O diagnóstico socioeconômico da Sub-Região aponta a existência dos seguintes
eixos de desenvolvimento em diversos estados de maturidade: Pecuária de grande
porte;

Agricultura

tecnificada;

Agronegócio

familiar;

Extrativismo

pesqueiro;

Extrativismo florestal (castanha, seringa, essências); Indústria moveleira; Atividades
comerciais e serviços; Atividades industriais; Exploração florestal de forma artesanal;
Manejo florestal.
Cada um com suas dinâmicas, territorialidades e outras características próprias
que merecem análise específica, como elaborada no capítulo sobre Análise
Econômica.

200

No caso da área sob zonificação, existem duas macro-situações muito nítidas,
conforme tipificadas pelos estudos socioeconômicos realizados pelo presente projeto;
a)

Microrregião do Purus (Canutama, Lábrea e Tapauá): caracterizada por
uma ocupação antiga, datando do século XIX, caracterizada pelas
atividades ligadas à pesca e ao extrativismo e uma incipiente
industrialização dos produtos florestais, incluindo-se uma indústria
moveleira, cuja renda e empregabilidade constituem importante fator de
estabilidade social.

b) Boca do Acre (Boca do Acre e Pauini): caracterizada pela expansão da
fronteira agrícola e pecuária, com uma economia comandada pela
interligação com os estados do Acre e Rondônia através da BR-317.
Esse quadro exige uma grande intervenção de Governo, no sentido de ajustar os
mecanismos legais e promover ações que unam e estabilizem os diversos segmentos
da sociedade, conferindo-lhes o justo reconhecimento pelo seu papel social e
ambiental.
No que diz respeito aos eixos de desenvolvimento voltados para o atendimento
de grandes mercados externos, possuem uma dinâmica própria muito forte, que
requer disciplinamento e apoio na forma da infra-estrutura, além das funções clássicas
delegadas ao estado, como educação, segurança e saúde.
No capítulo sobre Economia, são feitas inúmeras avaliações quanto aos
investimentos requeridos numa e noutra situação.
No que tange a infra-estrutura, dever-se-ia discutir o papel que representam para
a sustentabilidade, com outras visões. Abrir novas estradas, isoladamente, favorece o
aumento das taxas de ocupação (lição aprendida no passado), mas, se o Estado e a
sociedade brasileira estão firmemente unidos em prol de um futuro socialmente
sustentável, então, o barateamento dos insumos e das exportações, a melhoria de
todos os aspectos da vida pública e privada, decorrentes da existência da melhoria da
capacidade de locomoção poderão se juntar para promover a sustentabilidade
econômica associada ao exercício de uma governança justa e responsável.
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OBSERVAÇÕES FINAIS
Conquanto os atores sociais importantes tenham sido consultados e que tenham
sido confirmadas as incertezas críticas e seus possíveis “estados”, percebeu-se que
existem diferenças acentuadas quanto às mudanças ou enfrentamento emergencial
das dificuldades de setor para setor.
Nesse sentido, as atividades extrativistas, embora ambientalmente menos
impactantes e socialmente desejáveis por sua capacidade de gerar emprego, se
mostraram as mais frágeis e desprotegidas. A situação apontada por diversas
lideranças é, sobremaneira, crítica e o cenário tendencial é de agravamento dos
conflitos já existentes.
Quanto às atividades ligadas ao agronegócio, as mais urgentes providências
dizem respeito aos marcos regulatórios (regularização fundiária), incentivos ao
associativismo, fiscalização e financiamento à produção.
Como indiciativo para uma melhor gestão do território na região do Purus, o ZEE
como instrumento de ordenamento territorial indica a redelimitação geopolítica, dos
Municípios de Lábrea, Boca do Acre e Canutama (figura 13), afim de que as políticas
públicas possam atender a população local de forma mais satisfatória e eficaz.
Ambas, entretanto, necessitam de maior presença do Estado para garantir o
atendimento aos requisitos mínimos de saúde, educação, segurança, transporte e
outros itens da infra-estrutura, bem como incentivo a novas tecnologias.
Por fim, enfatiza-se a necessidade de serem desenvolvidas atividades voltadas
ao planejamento estratégico setor-a-setor, sobretudo daqueles menos organizados.
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8. DIRETRIZES GERAIS E ESPECÍFICAS

Diretrizes Gerais
Tabela 36: Diretrizes Gerais por Zonas Ecológico-Econômicas.
ZONA

DIRETRIZES

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Deve-se priorizar e estimular o desenvolvimento das
atividades primárias em áreas de florestas já desmatadas ou
convertidas para outros usos agropecuários ou agrícolas,
com práticas adequadas e manejo no uso dos recursos
naturais, especialmente o solo, de forma a maximizar os
custos de oportunidade representados pelo valor da floresta.
Deve-se estimular também o manejo sustentado dos
recursos florestais e, em particular, o reflorestamento e a
recuperação de áreas degradadas, áreas de preservação
permanente (matas ciliares e de encostas) e da reserva
legal, incluindo o aproveitamento alternativo da vegetação
secundária (capoeira). Recomenda-se, ainda, a adoção de
políticas públicas compensatórias visando à manutenção dos
recursos florestais remanescentes, evitando a sua conversão
para sistemas agropecuários extensivos. Mecanismos
financeiros devem ser incentivados para manter os
remanescentes de vegetação nativa.
Recomenda-se priorizar a zona para usos controlados sob
regime de manejo sustentável e serviços ambientais.

As diretrizes gerais para o uso e restrições nesta zona são
definidos por legislação específica.
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Diretrizes Específicas
Tabela 37: Diretrizes Específicas por Subzonas.
SUBZONA

Sub-Zona
1.1

Sub-Zona
1.2

Sub-Zona
1.3

DIRETRIZES ZONAIS
Recomenda-se priorizar programas de regularização fundiária,
implementar políticas públicas voltadas para a manutenção da
cobertura vegetal natural, recuperação das áreas de preservação
permanente e redimensionamento da Reserva Legal, somente para
fins de recomposição florestal para 50%, nos termos do art. 16, da
Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965, com redação dada
pela Medida Provisória n.º 2166-67, de 24 de agosto de 2001, com
desmatamento ocorrido até a data de aprovação do
Macrozoneamento do Amazonas, bem como a criação de um
mecanismo de compensação ambiental convertido para políticas de
reflorestamento. Nas áreas desmatadas, é recomendado o estímulo
ao reflorestamento e ao incremento da produtividade agropecuária,
baseada em técnicas agrícolas mais modernas de conservação dos
solos, com incentivos para agroindústrias, de forma a maximizar os
custos de oportunidade representados pelo valor da floresta em pé.
Recomenda-se priorizar o aproveitamento dos recursos naturais.
Atividades agropecuárias podem ser mantidas, mas não estimulada
a sua expansão. Processos de ocupação necessitam de esforços
para a regularização fundiária e controle da exploração florestal e do
desmatamento. Devem ser implementadas políticas públicas para a
manutenção da maior parte da cobertura vegetal natural desta
subzona, com medidas compensatórias visando à preservação dos
recursos florestais remanescentes. Os eventuais desmatamentos
incrementais devem estar condicionados às potencialidades e
fragilidades naturais e ao uso pretendido, com políticas públicas
para o estímulo da manutenção da cobertura vegetal natural.
Nas áreas convertidas é recomendada a implantação de consórcios
agroflorestais, reflorestamentos e cultivos permanentes de um modo
geral.
Recomenda-se priorizar o aproveitamento dos recursos naturais.
Atividades agropecuárias podem ser mantidas, mas não estimulada
a sua expansão. Processos de ocupação necessitam de esforços
para a regularização fundiária e controle da exploração florestal e
do desmatamento. Devem ser implementadas políticas públicas
para a manutenção da maior parte da cobertura vegetal natural
desta subzona, com medidas compensatórias visando à
preservação dos recursos florestais remanescentes. Os eventuais
desmatamentos incrementais devem estar condicionados às
potencialidades e fragilidades naturais e ao uso pretendido, com
políticas públicas para o estímulo da manutenção da cobertura
vegetal natural.
Nas áreas convertidas é recomendada a implantação de consórcios
agroflorestais, reflorestamentos e cultivos permanentes de um modo
geral.
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SUBZONA

Sub-Zona
1.4

Sub-Zona
2.1

Sub - Zona
2.2

DIRETRIZES ZONAIS
Recomenda-se destinar a área ao desenvolvimento de atividades
agropecuárias, agroflorestais, florestais, agroindustriais, dentre
outras, nas áreas já antropizadas, com práticas de manejo
sustentável dos recursos naturais e
ênfase a sistemas
verticalizados e integrados de produção. As eventuais autorizações
de desmatamentos incrementais devem ser criteriosas,
considerando as características naturais de cada propriedade, em
especial a vulnerabilidade à erosão, as potencialidades e
fragilidades naturais dos recursos naturais e ao uso pretendido.
De um modo geral, devem ser estimulados os usos alternativos dos
ecossistemas, sem a conversão da vegetação natural, além da
proteção dos remanescentes florestais e outras formações vegetais
naturais e a recuperação das áreas degradadas e de preservação
permanente. Estas áreas apresentam potencial para aproveitamento
de produtos madeireiros e não-madeireiros. Nas áreas desmatadas,
é recomendado o desenvolvimento de atividades que contribuam
com a proteção e manejo dos solos, tais como os reflorestamentos,
consórcios agroflorestais e cultivos permanentes de um modo geral.
Recomenda-se priorizar o aproveitamento dos recursos naturais,
evitando a conversão da cobertura vegetal natural para outros usos.
As atividades agropecuárias existentes podem ser mantidas, sem
expansão. As áreas de campos naturais podem ser utilizadas, sob
manejo adequado, observando as suas características específicas.
De um modo geral, devem ser fomentadas as atividades de manejo
florestal e do extrativismo, especialmente pelas comunidades
tradicionais, além do ecoturismo e a pesca em suas diversas
modalidades de forma não predatória. As áreas localizadas nas
várzeas e terras firmes marginais aos rios são indicadas para o
aproveitamento de atividades pesqueiras, agroflorestais e para o
ordenamento e desenvolvimento do extrativismo vegetal (óleos,
gomas, látex, frutos, raízes, etc.) em suas diversas modalidades.
Recomenda-se a conservação da natureza, em especial da
biodiversidade, com potencial para atividades científicas e
econômicas de baixo impacto ambiental sob manejo sustentado. O
aproveitamento destas áreas deve se desenvolver sem conversão
da cobertura vegetal natural e, quando extremamente necessário,
somente em pequenas áreas para atender à subsistência familiar.
As áreas já convertidas deveriam ser direcionadas para a
recuperação. É recomendada também a criação de áreas protegidas
de domínio público ou privado, devido às características específicas
de sua biodiversidade, de seus habitats e de sua localização em
relação ao corredor ecológico regional.
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SUBZONA

Sub-Zona
3.1

DIRETRIZES ZONAIS
Estas áreas têm o seu uso definido e controlado por instituições
públicas e legislação específica para cada caso, incluindo planos de
uso e aproveitamento dos recursos naturais, responsabilidades,
direito de propriedade e de exploração. Dentre outros, a definição do
uso destas áreas devem seguir a legislação ambiental.
Recomenda-se a adoção de políticas públicas compensatórias
visando à manutenção dos recursos florestais e pesqueiros e
incentivos ao manejo de produtos florestais madeireiros e não
madeireiros, ao manejo de fauna silvestre, e a contenção da
expansão da agricultura de grande escala, por meio de adoção de
práticas agroflorestais e cultivos permanentes. Onde couber conforme
definições dos planos de gestão também devem ser adotadas
políticas de incentivo ao ecoturismo, e ao pagamento por serviços
ambientais, com especial ênfase aos serviços de proteção a
biodiversidade e de proteção das culturas tradicionais. Políticas
nacionais e estaduais de fomento a pesquisa científica devem
considerar editais diferenciados para esses espaços protegidos.

Sub-Zona
3.2

Embora os índios detenham a posse permanente e o "usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos" existentes em
suas terras, conforme o parágrafo 2º do Art. 231 da Constituição,
elas constituem patrimônio da União. E, como bens públicos de uso
especial, as terras indígenas, além de inalienáveis e indisponíveis,
não podem ser objeto de utilização de qualquer espécie por outros
que não os próprios índios, mediante autorização ou concessão da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
Portanto, recomenda-se o uso restrito dessas terras para fins de
ocupação e usufruto de povos indígenas, que poderão utilizá-las
condicionadas ao regime de gestão compartilhada com a FUNAI,
manejo sustentável e conservação dos recursos naturais, e a
vontade expressa da comunidade habitante visando ao suprimento
das necessidades físicas e culturais desses povos.

Sub-Zona
3.3

Segundo descrito no SNUC, tem como finalidade a exploração do
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e
os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e
economicamente viável;
Recomenda-se a adoção de políticas públicas compensatórias
visando à manutenção dos recursos florestais e pesqueiros e
incentivos ao manejo de produtos florestais madeireiros e não
madeireiros, ao manejo de fauna silvestre, e a contenção da
expansão da agricultura de grande escala, por meio de adoção de
práticas agroflorestais e cultivos permanentes. Onde couber conforme
definições dos planos de gestão, também devem ser adotadas
políticas de incentivo ao ecoturismo, e ao pagamento por serviços
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SUBZONA

DIRETRIZES ZONAIS
ambientais, com especial ênfase aos serviços de proteção a
biodiversidade e de proteção das culturas tradicionais. Políticas
nacionais e estaduais de fomento a pesquisa científica devem
considerar editais diferenciados para esses espaços protegidos.

Sub-Zona
3.4

Constitui na manutenção dos ecossistemas livres de alterações
causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto
dos seus atributos naturais; os usos da terra são limitados às
finalidades das unidades instituídas conforme categorias
estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação
– SNUC ou no Sistema Estadual de Unidade de Conservação –
SEUC, sendo permitida a visitação publica com fim educacional,
pesquisa cientifica com autorização previa pelo órgão responsável,
assim como turismo ecológico e recreativo de contato com a
natureza.

9. MODELO DE GESTÃO DO ZEE DA SUB-REGIÃO DO
PURUS
Um ponto essencial para o aprimoramento da gestão municipal e favorecimento
da implementação das recomendações do ZEE é implantar e manter um sistema de
comunicação eficiente com vistas à consolidação do programa junto à sociedade.
O sistema de comunicação deve considerar diferentes componentes, ainda
deficientes nos municípios, como os sites oficiais das prefeituras, com permanente
alimentação e atualização, a construção de encartes e folhetos contendo as principais
ações no município, divulgação nas rádios locais dos avanços na gestão municipal,
notas nos jornais locais, entre outras ações.
Cabe acrescentar a necessidade de constante divulgação dos produtos
intermediários e finais do projeto, incluindo a construção de cartilhas e textos
explicativos para apoiar a implementação do ZEE.
O modelo de gestão proposto pelo ZEE, fluxograma a seguir, foi aperfeiçoado a
partir das demandas locais por novas ações ou ampliação das existentes, do
levantamento de expectativas junto à população, por avaliação dos projetos, planos e
programas com atuação na região.
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A correlação entre a gestão atual dos municípios envolvidos com as diretrizes do
ZEE, visando o cenário desejado para a região, permitiu a proposição de ações
focadas na obtenção de resultados.

Figura 29: Modelo de Gestão Proposto para o ZEE da Sub-Região do Purus

A proposição do Modelo de Gestão do ZEE especificou diferentes formas de
implementação, a saber:
 implementação das ações e diretrizes propostas pelo ZEE;
 Implementação institucional, através da proposição para criação das
Comissões Municipais do ZEE da Sub-Região do Purus;
 Criação do Centro de Divulgação dos Produtos do ZEE da Sub-Região do
Purus, em nível Estadual, pelo Governo do Estado e apoio a divulgação
dos resultados em nível municipal;
 Sistema de monitoramento, avaliação de desempenho da implementação
do ZEE;
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 A normatização do ZEE da Sub-Região do Purus.
A seguir é apresenta uma proposta de introdução do Zoneamento EcológicoEconômico em programas das esferas federal, estadual e municipal, selecionando
ações a serem incluídas nas diretrizes estabelecidas pelo ZEE para atender os
objetivos propostos pelo instrumento.
É preciso compreender que o Zoneamento não representa um plano operativo, o
que significa dizer que ele não prevê diretamente ações a serem implementadas. O
ZEE, em sua essência, é um instrumento de pactuação que orienta as políticas
públicas com vistas ao ordenamento territorial. Assim, os programas e ações precisam
considerar no momento de sua implementação, as diretrizes propostas. Somente
dessa forma o zoneamento será implementado, permitindo atingir o cenário desejado
para a região.
No item relacionado às diretrizes, ficou clara a diferenciação entre as zonas,
entre o que precisa ser considerado em cada unidade territorial. Na subzona 1.1, por
exemplo, existe um incentivo à intensificação das atividades agropecuárias. Portanto,
os programas relacionados à extensão rural e ao desenvolvimento das cadeias
produtivas precisam considerar esta peculiaridade na sua implementação.
Outro exemplo pode ser dado pelas diretrizes da subzona 2.1, onde há clara
ênfase em atividades ligadas ao manejo florestal, ao extrativismo e à pesca. Assim, os
programas ligados aos usos sustentáveis da floresta devem considerar esta subzona
como prioridade para sua implementação.
É importante dizer que cada Unidade Responsável pelos programas previstos
nos respectivos Planos Plurianuais (PPA) precisa se apropriar do ZEE. Atualmente os
programas têm sido implementados em determinadas porções territoriais da SubRegião do Purus. Cada responsável precisará então fazer esta análise e, à luz das
zonas e diretrizes do ZEE, redefinir os locais de implementação. Claro que este passo
só poderá ser tomado após a aprovação do zoneamento como Lei, mas tal análise
pode ser iniciada imediatamente.
Segue abaixo a listagem de programas que possuem uma forte relação com o
ZEE, ou seja, que precisarão incluir as diretrizes propostas pelo zoneamento com
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vistas a ordenar, de fato, o território da Sub-Região do Purus. Em primeiro lugar,
apresenta-se os programas do PPA do Estado do Amazonas, em seguida são
sugeridos alguns programas federais que podem também considerar o ZEE. Ao final,
são listados alguns programas municipais que podem incluir as diretrizes do
zoneamento.

Tabela 38: Programas Estaduais a serem incluidos nas diretrizes do ZEE.
Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Desenvolvimento e
Dinamização de
Cadeia Produtivas
da Agropecuária,
Floresta, Pesca e
Aquicultura - Zona
Franca Verde.

Promover o uso racional dos recursos naturais do
Estado do Amazonas, mediante a formação de
arranjos produtivos sustentáveis, assegurando
condições necessárias a produção,
comercilaização e organização das comunidades,
visando a geração de emprego e renda ao homem
e a mulher do campo.

Secretaria de
Estado de
Produção Rural SEPROR

Desenvolvimento
Regional e
Biotecnológico

Ampliar a capacidade local e regional para o
desenvolvimento de produtos e processos
biotecnológicos relevantes à produção industrial, à
agropecuária, à saúde humana e ao meio
ambiente.

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT

Energia para Áreas
de Expansão
Urbana e Zona
Rural

Disponibilizar energia elétrica nas propriedades
rurais e expansão urbana, melhorando as
condições de saúde, conforto, educação e lazer da
população;
Aumentar a produtividade agropecuária;

Secretaria de
Estado de InfraEstrutura - SEINF

Formação e
Capacitação
Profissional

Desenvolver ações para promover a formação e
capacitação profissional no Estado do Amazonas.

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT

Gestão da Política
de Meio Ambiente e
Formular, coordenar e articular a política estadual
Desenvolvimento
de meio ambiente e desenvolvimento sustentável
Sustentável do Estado do Amazonas.
Amazonas
Sustentável

Secretaria de
Estado do Meio
Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável - SDS

Gestão, Formação,
Implantação de
Política de Ciência
e Tecnologia no
Estado

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT

Coordenar o planejamento, supervisionar e avaliar
os programas e ações na área de ciência e
tecnologia do Estado.
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Infra-Estrutura
Logística do
Amazonas

Viabilizar os meios de locomoção e escoamento da
produção, o potencial turístico e a mobilidade da
população do Estado.

Secretaria de
Estado de InfraEstrutura - SEINF

Promover o ordenamento fundiário do Estado do
Amazonas, através da democratização de ações
Ordenamento
Secretaria de
fundiárias e de reforma agrária, atendendo modelos
Fundiário no Estado
Estado de Política
adequados à realidade amazônica,
do Amazonas
Fundiária - SPF
orientados pela vocação econômica e os tipos de
uso sustentáveis da região.
Política de
Desenvolvimento
Turístico e
Promoção do
Amazonas

Promover o turismo no Amazonas, aproveitando o
potencial existente para o ecoturismo, a prática da
pesca esportiva, a riqueza do folclore e das festas
populares, de forma a gerar
emprego e renda às comunidades envolvidas nesta
atividade.

Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Política Estadual
sobre Mudanças
Climáticas,
Conservação
Ambiental e
Desenvolvimento
Sustentável do
Amazonas

Implementar ações que contribuam para redução
dos impactos negativos do efeito estufa e do
combate às mudanças climáticas, bem como
possibilitem o desenvolvimento sustentável do
Amazonas.

Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Programa de Apoio
Administrativo

Prover os Órgãos da Administração Estadual dos
meios administrativos para a implementação e
gestão de seus programas finalísticos.

Governo

Programa de
Assistência Técnica
e Extensão Rural
do Amazonas PROATER/AM

Prestar serviços de Assistência Técnica, Extensão
Rural, Florestal e Assessoria Técnica, Social e
Ambiental para promoção do desenvolvimento rural
sustentável.

Secretaria de
Estado de
Produção Rural SEPROR

Programa Estadual
de Negócios
Sustentáveis - Zona
Franca Verde

Apoiar e estimular iniciativas de desenvolvimento
sustentável dos recursos de natureza ambiental e
de origem florestal, mineral, pesqueira e
agropecuária, com ênfase na agregação de valor
e geração de emprego e renda, promovendo a
inclusão social e econômica da população rural

Secretaria de
Estado do Meio
Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável - SDS

Projeto de
Desenvolvimento
Regional do Estado
do Amazonas Zona Franca Verde

Executar políticas regionais integradas para
reverter diversos aspectos negativos que interferem
na melhoria das condições de vida da população do
Estado.

Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Proteção ao Meio
Ambiente

Previnir atos de lesa-natureza decorrentes de
ações ou omissões que atentem contra o meio
ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas em áreas
urbanas e rurais, inclusive em áreas indígenas

Procuradoria Geral
de Justiça - PGJ

Regularização
Fundiária

Coordenar o planejamento, monitorar e avaliar a
Secretaria de
implementação da política de gestão territorial; criar
Estado de Política
assentamento e promover a regularização
Fundiária - SPF
fundiária.

Em relação à esfera federal, merecem destaque os seguintes programas:

Tabela 39: Programs Federais prioritários para a implementação do ZEE.
PROGRAMA

MINISTÉRIO RESPONSÁVEL

Programa do Artesanato Brasileiro - PAB

Desenvolvimento,
Exterior

Programa Agenda 21

Meio Ambiente

Programa Nacional de Florestas

Meio Ambiente

Prevfogo

Meio Ambiente

ARPA

Meio Ambiente

Programa Nacional do Meio Ambiente II

Meio Ambiente

Programa ZEE

Meio Ambiente

Indústria

e

Comércio

Programa Nacional de Universalização do
Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz Para Minas e Energia
Todos
Programa Nacional de Produção e Uso do
Minas e Energia
Biodiesel
Programa Terra Legal
Programa de Promoção
Produtivos Legais (APL)

Desenvolvimento Agrário
dos

Arranjos

Desenvolvimento Agrário

Programa Nacional de Desenvolvimento
Desenvolvimento Agrário
Sustentável de Territórios Rurais
Programa Nacional de Fortalecimento
Agricultura Familiar –PRONAF

da

Desenvolvimento Agrário
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PROGRAMA

MINISTÉRIO RESPONSÁVEL

Programa de Sustentabilidade de Espaços
Sub-regionais - PROMESO

Integração Nacional

Já nos municípios, foram levantados os programas em Pauini, Lábrea e
Canutama (nos demais não havia dados disponíveis):

Tabela 40: Programas de Pauini a serem considerados na implementação do ZEE.
PLANO PLURIANUAL 2010-2013 DO MUNICÍPIO DE PAUINI - LEI N° 202 DE 07/12/2009
PROGRAMA

UNIDADE
RESPONSÁVEL

OBJETIVO
Promover o desenvolvimento do turismo,
garantindo a sua sustentabilidade integrada
à política de desenvolvimento ambiental do
Município

Turismo
Sustentável

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Turismo

Produtividade
Rural

Secretaria Municipal de
Elevar a produtividade da Produção Rural e
Produção e Abastecimento promover a sustentabilidade da atividade.

Programa de
Apoio
Administrativo

Gabinete da Prefeitura e
Secretarias.

Prover os órgãos do Município de suporte
administrativo indispensável à implemetação
de seus programas finalísticos.

Em Lábrea, A Tabela 41, indica alguns programas relacionados à área de
influência da BR 317, limítrofe ao município de Boca do Acre.
Tabela 41: Principais programas de Lábrea a serem considerados na implementação
do ZEE.
MUNICÍPIO DE LÁBREA

PÓLO/MUNICÍPIO

PROGRAMAS

Ramal 26, Km 29 Projeto
BR317 Boca do
PRORURAL
Acre/Lábrea

OBJETIVOS
Coordenar, implementar e apoiar - de forma
democrática, articulada e participativa - os programas
de desenvolvimento local integrado e sustentável,
voltados para a melhoria da qualidade de vida e
geração de renda das comunidades rurais em situação
de vulnerabilidade social
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PA Monte 2 Lábrea

Projeto de
Assentamento
Florestal - PAF
INCRA

Modalidade de assentamento voltada para o manejo
de recursos florestais em áreas com aptidão para a
produção florestal familiar e comunitária",

Projeto Banana e
Banco da Amazônia disponibiliza financiamento.
Casa de Farinha

Lábrea

Programa Fique
Legal

Apresenta a política florestal praticadapelo Governo do
Estado; os procedimentos para o licenciamento das
atividades florestais; a regularização fundiária para o
manejo florestal; além de oferecer um direcionamento
de como comercializar os produtos derivados dessas
atividades e agilizar a formalização e legalização
destes empreendimentos, entre outras questões
relevantes ao tema.

Por último, a tabela abaixo mostra os programas previstos no PPA de Canutama:
Tabela 42: Principais programas de Canutama a serem
implementação do ZEE.
PROGRAMA

considerados na

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Energia Elétrica - Morar Melhor

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Transporte Rodoviário - Morar Melhor

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Preservação e Conservação Ambiental
Programa de Apoio Administrativo

-

Preservação e Conservação
Proteção do Meio Ambiente

-

Ambiental

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Administração Geral - Programa de Apoio Secretaria Municipal de Produção Rural e
Administrativo
Abastecimento
Promoção da Produtividade
Produtividade Rural

Vegetal

- Secretaria Municipal de Produção Rural e
Abastecimento

Promoção da Produção Animal - Produtividade Secretaria Municipal de Produção Rural e
Rural
Abastecimento
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Secretaria Municipal de Produção Rural e
Abastecimento

Abastecimento - Produtividade Rural
Promoção
da
Produção
Desenvolvimento da Pesca

Animal

-

Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente documento apresentou o ZEE da Sub-Região do Purus,
contemplando o detalhamento dos procedimentos operacionais empregados, o
diagnóstico do meio físico, biótico, socioeconômico e jurídico institucional, os produtos
de integração, como as unidades territoriais básicas, as escalas de vulnerabilidade
natural, as zonas ecológico-econômicas e diretrizes gerais e específicas de uso do
território.
As diretrizes das zonas e subzonas aqui propostas no ZEE da Sub-Região do
Purus deverão subsidiar o planejamento e o manejo adequado dos solos e dos
recursos naturais nas regiões e áreas de interesse.
O mapa de subsídios à Gestão Territorial da Sub-Região do Purus apresenta
uma visão estratégica de Governo e da Sociedade para o desenvolvimento
sustentável, explicitando diretrizes e critérios para orientar as políticas públicas para
uma gestão territorial integrada. Neste nível de trabalho, já é possível aos entes
federados acessarem determinadas políticas públicas para as quais o ZEE é prérequisito. Daí, o estágio atual ser considerado uma etapa da gestão do território, que
deve passar por um ritual próprio nas instâncias estadual e federal.
Em caso de demanda de dados e informações mais detalhadas do que as
disponibilizadas em escala 1:250.000, estudos mais aprofundados deverão ser
realizados. Estas atividades poderão ser realizadas em sucessivos zoneamentos no
futuro, em escala de detalhe, considerada necessária para o planejamento e gestão
territorial em nível local. Dessa forma, será possível criar as condições para uma
integração sistêmica de ZEEs em nível federal, estadual e municipal.
Após institucionalização do presente ZEE em nível Estadual, a gestão territorial
poderá avançar em direção aos municípios. Para tanto, um apoio intenso por parte dos
governos estaduais e federal deverá ser perseguido para que os municípios tenham
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condições, também, de participar da implementação dos diversos ZEEs. Neste
sentido, o presente documento constitui uma proposta de delimitação das subzonas
flexíveis o bastante para permitir incorporar atualizações e detalhamentos futuros.
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12. ANEXO I

Tabela 42: Plano Plurianual 2008-2011 do Estado do Amazonas
Programa

Programa de
Apoio
Administrativo

Objetivo

Prover os Órgãos
da Administração
Estadual dos
meios
administrativos
para a
implementação e
gestão de seus
programas
finalísticos.

Unidade
Responsável

Tipo

Região

Valor

Atividade

Servidor assistido
(Unidade)

Estado

240.379.863,00

Atividade

Capacitação de
Servidores
Publicos
Estaduais

Servidor capacitado
(Unidade)

Estado

382.700,00

Atividade

Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e
Encargos Sociais

Servidor público
estadual remunerado
(Unidade)

Estado

7.623.888.748,00

Servidor público
estadual remunerado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Servidor público militar
remunerado
(Unidade)

Estado

1.180.266.935,00

Atividade

Capacitação de
Servidores
Publicos
Estaduais.

Servidor capacitado
(Unidade)

Estado

26.592.370,00

Atividade

Capacitação de
Servidores
Publicos
Estaduais.

Servidor capacitado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Atividade

Atividade

Capacitação do
Servidor Público

Produto

AuxílioAlimentação aos
Servidores e
Empregados

Governo

Contribuir para a
melhoria da
Secretaria de
qualidade dos
Administração e
serviços prestados
Gestão
pelo Governo do
Estado com a
capacitação e
valorização de
seus servidores.

Título

Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e
Encargos Sociais
Remuneração do
Pessoal Ativo
(militares) do
Estado e
Encargos Sociais.

16.000.000,00

640.132,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade
Contribuição
Social

Concessão de
Auxílio-Funeral

Secretaria de
Administração e
Gestão

Atividade

Promover o
Atividade
fortalecimento e a
consolidação do
SUS/AM;
favorecer a
participação e o
controle social em
processo de
Atividade
Fortalecimento da gestão; capacitar
Secretaria de
Gestão do Sistema recursos
Estado de Saúde único de Saúde do humanos;
SUSAM
Amazonas
complementar
serviços;
desenvolver ações
de planejamento,
Atividade
controle e
avaliação e
assessorar os
municípios.
Atividade

Título
Qualificação dos
Servidores
Públicos
Estaduais.
Encargos com
Benefícios
Sociais.

Produto

Região

Valor

Servidor capacitado
(Unidade)

Estado

12.000,00

Família beneficiada
(Unidade)

Estado

3.000.000,00

Apoio à Gestão e
Planejamento em
Saúde.

Municípios com termos
de compromisso
de gestão assinados
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

1.363.000,00

Apoio à
Regulação,
Controle,
Avaliação e
Auditoria da
Assistência à
Saúde.

Auditorias realizadas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

1.635.000,00

Fortalecimento
dos Órgãos
Colegiados de
Gestão CES/AM,
CIB/AM e
CIB/Regionais.

Órgãos Colegiados em
Funcionamento
(Unidade)

Estado

2.170.000,00

Gestão do
Trabalho e
Desenvolvimento
de Pessoas no
âmbito do
SUS .

Servidor capacitado
(Unidade)

Estado

849.000,00
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Programa

Gestão da Política
de Assistência
Social

Objetivo

Assegurar a
Gestão da
Assistência Social
como política
pública
amplamente
consolidada e
compartilhada,
com vistas a
prover maior

Unidade
Responsável

Secretaria de
Estado de
Assistência Social
e Cidadania SEAS

Tipo

Título

Atividade

Modernização,
Ampliação e
Manutenção de
Sistemas de
Informação e
Informática em
Saúde

Produto

Sistemas de
informação mantidos
(Unidade)

Região

Valor

Estado

1.648.000,00

Atividade

Participação do
Estado no Cofinanciamento
Município contemplado
para
(Unidade)
Reestruturação da
Atenção Básica.

Estado

6.400.000,00

Atividade

Prestação de
Serviços
Assistenciais pela
Rede
Complementar do
SUS.

Unidades contratadas
(Unidade)

Estado

221.861.000,00

Atividade

Realização de
Estudos e
Pesquisas em
Saúde.

Estudo/pesquisa
Rio Negro/
desenvolvida (Unidade) Solimões

Projeto

Adequação,
Revitalização,
Ampliação e
Capacitação de
Recursos
Humanos.

Quadro de pessoal
ampliado (%)

Projeto

Capacitação de
Profissional capacitado
Trabalhadores da
(Unidade)
Assistência Social.

681.000,00

Rio Negro/
Solimões

686.000,00

Estado

1.220.000,00
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Programa

Objetivo
eficiência, eficácia
e efetividade nas
atuações
específicas e
intersetoriais, em
prol da garantia de
direitos de
cidadania aos
usuários da Rede
Estadual de
Atendimento
Socioassistencial.

Gestão da Política
de Meio Ambiente
e Desenvolvimento
Sustentável Amazonas
Sustentável

Formular,
coordenar e
articular a política
estadual de meio
ambiente e
desenvolvimento
sustentável do

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Atividade

Apoio à
Implementação
dos Órgãos
Eventos realizados
Colegiados de
(Unidade)
Direitos e Políticas
Sociais.

Rio Negro/
Solimões

4.184.000,00

Atividade

Co-financiamento
e Apoio Técnico
na Execução de
Ações de
Proteção Social
Básica.

Estado

14.000.020,00

Atividade

Coordenação de
Serviços
Pessoa atendida
Socioassistenciais
(Unidade)
de Ação
Continuada

Estado

998.000,00

Atividade

Descentralização
de Serviços e
Pessoa assistida
Ações
(Unidade)
Socioassistenciais

Estado

128.314.068,00

Atividade

Implementação do
Sistema Estadual
de Monitoramento Organizações
e Avaliação da
Monitoradas (Unidade)
Gestão do
SUAS/AM.

Estado

913.871,00

Construção e
Equipamento da
Sede da SDS.

Rio Negro/
Solimões

736.150,00

Secretaria de
Estado do Meio
Ambiente e
Projeto
Desenvolvimento
Sustentável - SDS

Município assistido
(Unidade)

Percentual de
execução física (%)
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Programa

Objetivo
Estado do
Amazonas.

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Projeto

Realização de
Concurso Público
para a SDS e as
Vinculadas.

Concurso ou processo
seletivo realizado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Atividade

Criação e
Regularização de
Unidades de
Conservação.

Unidades de
Conservação criadas.
(Unidade)

Estado

13.561.002,00

Atividade

Gestão da
Geodiversidade e
Recursos
Hídricos.

Documento produzido
(Unidade)

Estado

11.246.111,00

Atividade

Gestão das
Políticas de
Processos de
Compensações
Sócio-ambientais
Projetos elaborados
e de Uso
(Unidade)
Sustentável dos
Recursos
Florestais
Madeireiros e Não
Madeireiros

Estado

25.003.978,00

Atividade

Gestão de
Políticas para o
Uso Sustentável
dos Recursos
Florestais
Madeireiros e
Não-Madeireiros.

Projetos implantados
(Unidade)

Estado

15.598.680,00

Atividade

Gestão dos
Serviços e
Produtos

Projetos implantados
(Unidade)

Estado

23.331.307,00

35.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Ambientais.

Coordenar o
planejamento,
supervisionar e
avaliar os
Gestão,
programas e
Formação,
ações na área de
Implantação de
Política de Ciência ciência e
tecnologia do
e Tecnologia no
Estado.
Estado

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT

Atividade

Gestão Territorial
e Ambiental
Integrada.

Relatórios emitidos
(Unidade)

Estado

20.364.659,00

Atividade

Zoneamento
SocioeconômicoEcológico do
Amazonas.

Área zoneada (Hectare
(ha))

Estado

466.790,00

Atividade

Ética na Pesquisa
e Proteção do
Conhecimento.

Manual elaborado
(Unidade)

Estado

58.074,00

Atividade

Gerenciamento e
Integração de
Sistemas
Dados/Metadados automatizados
e Informações
(Unidade)
sobre a Amazônia.

Rio Negro/
Solimões

58.074,00

Atividade

Implantação,
Ampliação e
Manutenção das
Redes Científicas
e Tecnológicas no
Estado do
Amazonas.

Rio Negro/
Solimões

58.074,00

Redes científicas e
tecnológicas
implantadas (Unidade)
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Programa

Controle Externo
do Tribunal de
Contas do Estado
do Amazonas

Objetivo

Exercer as
atribuições
constitucionais de
fiscalização dos
gastos públicos,
visando assegurar
a boa e regular
aplicação dos
recursos que a
sociedade coloca
à disposição do
Estado.

Unidade
Responsável

Tribunal de
Contas do Estado
do Amazonas TCE

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Atividade

Planejamento,
Supervisão e
Avaliação de
Programas e
Programa/instrumento
Instrumentos de
avaliado (Unidade)
Fomento à Ciência
e Tecnologia do
Estado do
Amazonas.

Estado

58.074,00

Atividade

Produção e
Difusão de
Indicadores
Regionais.

Estado

58.074,00

Atividade

Manutenção e
Aparelhamento da
Sede do Tribunal
Unidade mantida
de Contas do
(Unidade)
Estado do
Amazonas.

Estado

62.609.552,00

Atividade

Amparo ao
Servidor

Servidor amparado
(Unidade)

Estado

44.068.588,00

Atividade

Assistência
Médica e
Odontológica aos
Servidores.

Servidor assistido
(Unidade)

Estado

5.203.173,00

Atividade

Fiscalização
Externa da
Arrecadação e
Aplicação dos
Recursos
Públicos
Estaduais e
Municipais.

Processo examinado
(Unidade)

Estado

146.065.800,00

Sistema de indicadores
implantado
(Unidade)
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Garantir a defesa
judicial e
Defesa Jurídica do
extrajudicial dos
Estado
interesses
estatais.
Promover o
desenvolvimento
da produção de
projetos e de bens
Desenvolvimento e e serviços
Produção de
técnicos para
Projetos, Bens e
proporcionar o
Serviços
aumento das
oportunidades no
mercado de
trabalho do Estado
do Amazonas.
Modernizar os
processos de
gestão do
Governo por meio
Governo
da implementação
Eletrônico
e da execução de
sistemas
coorporativos e
integrados que
permitam a

Projeto
Governadoria

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT

Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Título
Integração dos
Sistemas de
Controle do
Estado e dos
Municípios.
Reforma e
Ampliação do
Prédio da
Procuradoria
Geral do Estado.

Produto

Região

Valor

Sistemas integrados
(Unidade)

Estado

6.093.143,00

Prédio reformado /
ampliado (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

2.606.000,00

Atividade

Operacionalização
Servidor capacitado
do Centro de
(Unidade)
Estudos Jurídicos.

Estado

238.000,00

Atividade

Concursos e
Processos
Seletivos.

Concurso ou processo
seletivo realizado
(Unidade)

Estado

1.573.290,00

Atividade

Desenvolvimento
de Projetos, Bens
e Serviços
Técnicos.

Projeto, bem ou serviço
produzido
Estado
(Unidade)

508.980,00

Funcionamento da
Estrutura de
Não
Tecnologia da
Orçamentárias Informação do
Governo do
Amazonas.
Implantação de
Não
Redes
Orçamentárias Metropolitanas
Secundárias

Sistemas executados
(Unidade)

Estado

184.000.000,00

Fibra ótica implantada
(Km)

Estado

1.920.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

extração de
informações de
apoio à decisão.

Defender os
direitos essenciais
Procuradoria
Ação Jurídica e de do cidadão e da
Geral de Justiça Cidadania
coletividade, com
PGJ
foco na dignidade
humana.

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Implantação de
Não
Redes Municipais
Orçamentárias
no Interior.

Rede implantada
(Unidade)

Estado

13.800.000,00

Implantação de
Não
Sistemas
Orçamentárias Estratégicos e
Coorporativos.

Sistema implantado
(Unidade)

Estado

8.000.000,00

Implantação do
Não
Data Center no
Orçamentárias
Estado.

Data Center implantado
Estado
(% de execução)

20.000.000,00

Projeto

Construção e
Estruturação de
Células
Operacionais.

Unidades construídas e
Rio Negro/
aparelhadas
Solimões
(Unidade)

Atividade

Ações do Código
de Defesa do
Consumidor do
Estado do
Amazonas.

Procedimentos
realizados (Unidade)

Atividade

Garantias dos
Direitos Humanos
e Educação para a Eventos realizados
Cidadania no
(Unidade)
Estado do
Amazonas

Atividade

1.109.350,00

Estado

178.700,00

Estado

330.800,00

Implementação de
Sistemas
Sistema de
Informatizados
informações implantado Estado
para Combate ao
(Unidade)
Crime Organizado
e Prevenção ao

214.600,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Tráfico e Uso de
Drogas.

Defesa dos
Direitos do
Consumidor

Desenvolvimento
da Política de
Investimento em
Saúde

Desenvolver
ações voltadas à
orientação,
proteção e defesa
do consumidor.

Melhorar a
resolutividade e
ampliar a
cobertura da
assistência
ambulatorial e
hospitalar no
Estado.

Atividade

Proteção e Defesa
dos Direitos da
Cidadania Pessoa assistida
Direitos Individuais (Unidade)
e
Coletivos.

Estado

827.800,00

Atividade

Serviço de
Proteção à
Testemunha e à
Vítima de Crimes.

Estado

203.800,00

Atividade

Apoio e
Operacionalização
Consumidor atendido
das Atividades de
(Unidade)
Defesa do
Consumidor

Estado

2.056.000,00

Atividade

Divulgação e
Distribuição de
Consumidor informado
Material Educativo
e conscientizado
Relacionado aos
(Unidade)
Direitos do
Consumidor

Estado

64.000,00

Projeto

Ampliação da
capacidade física
da Rede
Assistencial da
Capital

Rio Negro/
Solimões

53.652.000,00

Projeto

Ampliação da
capacidade física
Unidade de saúde
da rede
construída (Unidade)
assistencial do
Interior. Estado 18

Estado

67.476.000,00

Secretaria de
Estado de Justiça
e Direitos
Humanos

Secretaria de
Estado de Saúde SUSAM

Pessoa assistida
(Unidade)

Unidade de saúde
construída (Unidade)
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo
Projeto

Projeto

Projeto

Atividade

Projeto

Desenvolvimento
da Região
Metropolitana de
Manaus (RMM)

Realizar o
planejamento
integrado do
desenvolvimento
econômico e
social da Região
Metropolitana de
Manaus

Projeto
Governadoria

Projeto

Projeto

Título
Implantação dos
SAMU Regionais.
Melhoria da
capacidade física
da Rede
Assistencial da
Capital.
Melhoria da
capacidade física
da Rede
Assistencial do
Interior.
Adequação e
Reaparelhamento
da Sede da
SUSAM
Construção da
Ponte sobre o Rio
Negro.
Construção de
Casas Populares
nos Municípios
Integrantes da
Região
Metropolitana de
Manaus (RMM).
Infra-estrutura
Urbana Viária da
Região
Metropolitana
Sistema
Hidroviário da
Região
Metropolitana.

Produto

Região

Valor

Regional Contemplada
(Unidade)

Estado

Unidade de saúde
reformada (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

62.604.000,00

Unidades de Saúde
Reformada (Unidade)

Estado

21.157.000,00

Unidade adequada e
aparelhada (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Percentual de
execução física (%)

Estado

400.000.000,00

Casas construídas
(Unidade)

Estado

8.000.000,00

Infra-estrutura
melhorada (Km)

Estado

11.000.000,00

Município beneficiado
(Unidade)

Estado

4.800.000,00

1.597.000,00

4.000.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Região

Valor

Sistema Viário da
Região
Metropolitana.

Estrada e rodovia
construída/recuperada
(Km)

Estado

8.000.000,00

Atividade

Formação da
Base Cartográfica
da Região
Metropolitana.

Mapa fundiário digital
georreferenciado.
(% de execução física)

Estado

25.200,00

Atividade

Projeto
Secretaria de
Estado de
Produção Rural SEPROR

Produto

Projeto

Atividade

Promover o uso
racional dos
recursos naturais
Desenvolvimento e do Estado do
Dinamização de
Amazonas,
Cadeia Produtivas mediante a
da Agropecuária,
formação de
Floresta, Pesca e arranjos
Aquicultura - Zona produtivos
Franca Verde
sustentáveis,
assegurando
condições
necessárias a

Título

Projeto

Projeto

Gestão dos
Recursos
Ambientais da
Região
Metropolitana de
Manaus.
Regularização
Fundiária e
Ordenamento
Territorial da
Região
Metropolitana de
Manaus.
Abastecimento de
Água em
Comunidades
Rurais.
Construção e
Adequação de
Estradas Vicinais
na Zona Rural.
Construção e
Equipamento de
Terminais
Pesqueiros.

Projetos implantados
(Unidade)

2.070.600,00

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Estado

442.800,00

Comunidades
atendidas (Unidade)

Estado

2.023.000,00

Estrada vicinal
ruralconstruída/conserv Estado
ada (Km)

15.722.000,00

Terminais
construídos/aparelhado Estado
s (Unidade)

1.830.000,00
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Programa

Objetivo
produção,
comercilaização e
organização das
comunidades,
visando a geração
de emprego e
renda ao homem e
a mulher do
campo.

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Título
Construção e
Implantação de
Centros
Produtivos
Agroindustriais
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Mercados e
Feiras.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Mercados e
Feiras.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Mercados e
Feiras.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Mercados e
Feiras.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Mercados e
Feiras.
Eletrificação Rural.

Produto

Centros construídos e
implantados (Unidade)

Região

Estado

Valor

5.300.000,00

Mercados e Feiras
Alto Rio
contruídos/ampliados/re
Negro
formados (Unidade)

4.000,00

Mercados e Feiras
Baixo
contruídos/ampliados/re
Amazonas
formados (Unidade)

4.000,00

Mercados e Feiras
contruídos/ampliados/re Estado
formados (Unidade)

6.400.000,00

Mercados e Feiras
contruídos/ampliados/re Madeira
formados (Unidade)

8.000,00

Mercados e Feiras
contruídos/ampliados/re Purus
formados (Unidade)

8.000,00

Produtor beneficiado
(Unidade)

8.000,00

Estado
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Atividade

Título
Fomento para
Aquisição e Uso
de Calcário na
Correção de
SolosPROCALCÁRIO.
Implantação de
Casas Familiares
Rurais
Implantação e
ampliação de
Redes de
Comunicação
Rural.

Produto

Valor

Área corrigida (Hectare
(ha))

Estado

6.200.000,00

Casa familiar rural
implantada (Unidade)

Estado

7.780.000,00

Comunidades
atendidas (Unidade)

Estado

1.000.000,00

Estado

80.000,00

Produção
disponibilizada
(Tonelada)

Estado

8.183.250,00

Inspeção Sanitária Inspeção de Vigilância
de Produtos de
Sanitária realizada
Origem Animal.
(Unidade)
Apoio ao
Transporte,
Beneficiamento,
Industrialização e
Armazenamento
da Produção
Agropecuária.

Região

Atividade

Defesa Sanitária
Animal.

Produtor beneficiado
(Unidade)

Estado

7.210.000,00

Atividade

Defesa Sanitária
Vegetal

Produtor beneficiado
(Unidade)

Estado

9.092.386,00

Atividade

Manutenção de
Mercados e
Feiras.

Mercados e feiras
mantidos (Unidade)

Estado

4.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Organização e
Dinamização da
Atividade
Cadeia Produtiva
de Pesca e
Aqüicultura.
Organização e
Dinamização das
Cadeias
Atividade
Produtivas dos
Produtos de
Origem Animal.
Organização e
Dinamização das
Cadeias
Atividade
Produtivas dos
Produtos de
Origem Vegetal.
Apoio Técnico e
Creditício para o
Não
Uso Sustentável
Orçamentárias dos Recursos
Naturais –
PROFLORESTA.
Programa de
Agricultura e
Não
Pecuária do
Orçamentárias Estado do
Amazonas –
PROAGRI.
Programa de
Não
Pesca e
Orçamentárias Piscicultura –
PROPEIXE.

Produto

Região

Valor

Unidade produtiva
estruturada (Unidade)

Estado

5.195.000,00

Produto de origem
animal disponibilizado
(Tonelada)

Estado

1.702.000,00

Área cultivada
(Hectare)

Estado

31.427.000,00

Operação de crédito
realizada (Unidade)

Estado

20.000.000,00

Produtor beneficiado
(Unidade)

Estado

20.000.000,00

Produtor beneficiado
(Unidade)

Estado

40.000.000,00
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Programa

Objetivo

Desenvolver e
modernizar os
serviços da
Assembléia
Desenvolvimento e
Legislativa,
Modernização da
visando propiciar à
Atuaçãoo
sociedade
Legislativa
amazonese uma
legislação clara e
uma fiscalização
mais eficiente.

Unidade
Responsável

Assemléia
Legislativa do
Estado do
Amazonas - ALE

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Projeto

Construção do
Centro de
Convivência do
Servidor
Legislativo.

Centro construído (M²)

Rio Negro/
Solimões

Atividade

Ações de
Informática da
Assembléia
Legislativa do
Estado do
Amazonas.

Serviço de informática
modernizado (% de
execução)

Estado

6.949.000,00

Atividade

Administração e
Processamento
Legislativo.

Unidade Administrativa
em pleno
Estado
funcionamento
(Unidade)

458.801.000,00

Atividade

Amparo ao
Servidor.

Servidor beneficiado
(Unidade)

Estado

13.800.000,00

Atividade

Apreciação de
Contas Públicas.

Parecer sobre contas
apreciadas (unidades)

Estado

2.200.000,00

Atividade

Manutenção e
Conservação dos
Bens Imóveis da
ALE

Imóvel conservado
(unidades)

Estado

15.597.000,00

15.000,00
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Programa

Desenvolvimento
Regional e
Biotecnológico

Objetivo

Ampliar a
capacidade local e
regional para o
desenvolvimento
de produtos e
processos
biotecnológicos
relevantes à
produção
industrial, à
agropecuária, à
saúde humana e
ao meio
ambiente.

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT
Atividade

Atividade

Proporcionar
condições para o
desenvolvimento
do esporte e
atividades
Dinâmica na
socioeducativas,
Juventude e Ações
visando a
Esportivas e de
interação e
Lazer
integração social,
a melhoria da
qualidade de vida
e a formação de
atletas.

Projeto
Secretaria de
Estado da
Juventude,
Desporto e Lazer - Projeto
SEJEL
Projeto

Título
Ações de Ciência
e Tecnologia para
o
Desenvolvimento
de Produtos
e Processos
Biotecnológicos e
Genéticos.
Ações de Ciência
e Tecnologia para
o
Desenvolvimento
de
Tecnologias
Apropriadas.
Ações de Ciência
e Tecnologia para
a Implantação da
Plataforma
Tecnológica do
Biodiesel.
Construção e
Ampliação de
Unidades
Esportivas.
Construção e
Ampliação de
Unidades
Esportivas.
Reforma de
Unidades
Esportivas.

Produto

Região

Valor

Projeto desenvolvido
(Unidade)

Estado

81.300,00

Pesquisa realizada
(Unidade)

Estado

81.300,00

Projeto de pesquisa
(Unidade)

Estado

81.300,00

Unidade construída
(Unidade)

Estado

139.000,00

Unidade construída
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Unidade esportiva
reformada (Unidade)

Estado

90.000,00

572.100,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Secretaria de
Estado de Justiça
e Direitos
Humanos

Região

Valor

Pessoa idosa atendida
(Unidade)

Estado

267.770,00

Pessoa idosa atendida
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

566.000,00

População beneficiada
(Unidade)

Estado

59.000,00

Fomento às Ações
População beneficiada
Esportivas e de
(Unidade)
Lazer

Rio Negro/
Solimões

12.000,00

Atividade

Estudante
Interação Esporteatleta/beneficiado
Escola.
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

1.930.900,00

Atividade

Jogos Especiais.

Jogos especiais
realizados (Unidade)

Juventude e
Cidadania.
Juventude e
Cidadania.

Jovens mobilizados
(Unidade)
Jovens mobilizados
(Unidade)

Apoio à Justica e
aos Direitos
Humanos nos
Municípios.

Município assistido
(Unidade)

Atividade

Direitos Humanos
e Participação

Esporte e Lazer
para a Pessoa
Idosa no
Amazonas.
Esporte e Lazer
para a Pessoa
Idosa no
Amazonas.
Fomento às Ações
Esportivas e de
Lazer

Produto

Atividade

Atividade

Desenvolver
ações de proteção
e promoção de
direitos humanos
e identificar
alternativas para
solução de
problemas
estruturais,
subsidiando a
formulação e

Título

Atividade

Estado

578.620,00

Estado

578.620,00

Rio Negro/
Solimões

766.656,00

Estado

280.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

implentação de
políticas
públicas
orientadas para
garantia e
promoção desses
direitos.

Energia para
Áreas de
Expansão Urbana
e Zona Rural

Disponibilizar
energia elétrica
nas propriedades
rurais e expansão
urbana,
melhorando as
condições de
saúde, conforto,
educação e lazer
da população;
Aumentar a
produtividade
agropecuária;

Tipo

Atividade

Atividade

Projeto

Projeto
Secretaria de
Estado de InfraEstrutura - SEINF
Projeto

Projeto

Formação e
Capacitação
Profissional

Desenvolver
ações para
promover a
formação e
capacitação
profissional no
Estado do
Amazonas.

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT

Título
Promoção de
Ações em Defesa
dos Direitos
Humanos.
Promoção de
Eventos em
Direitos Humanos.
Fortalecimento do
Programa Luz
para Todos.
Rede de
Distribuição de
Energia para Zona
Rural e Áreas de
Expansão Urbana.
Rede de
Distribuição de
Energia para Zona
Rural e Áreas de
Expansão Urbana.
Rede de
Distribuição de
Energia para Zona
Rural e Áreas de
Expansão Urbana.

Produto

Região

Valor

Cìdadão assistido
(Unidade)

Estado

80.000,00

Evento realizado
(Unidade)

Estado

80.000,00

Domicílios Beneficiados Rio Negro/
(Unidade)
Solimões

9.400.000,00

Rede de distribuição de
Baixo
energia
Amazonas
implantada (Km)

9.000.000,00

Rede de distribuição de
Médio
energia
Amazonas
implantada (Km)

2.250.000,00

Rede de distribuição de
Rio Negro/
energia
Solimões
implantada (Km)

7.717.056,00

Projeto

Implantação das
Unidades
Descentralizadas
e dos Núcleos de
Formação

Centro implantado
(Unidade)

Atividade

Educação
Profissional
Técnica.

Cidadão capacitado
(Unidade)

Estado

28.802.100,00

32.554.169,00
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Programa

Fortalecimento da
Telecomunicação
no Amazônas

Objetivo

Visa implementar
obras e serviços
estruturais para
melhoria de
telecomunicação
no Estado do
Amazonas

Unidade
Responsável

Secretaria de
Estado de InfraEstrutura - SEINF

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Atividade

Formação Inicial e Cidadão capacitado
Continuada.
(Unidade)

Atividade

Manutenção das
Unidades
Descentralizadas
e dos Núcleos de
Formação.

Centro mantido
(Unidade)

Alto Solimões

1.145.468,00

Atividade

Manutenção das
Unidades
Descentralizadas
e dos Núcleos de
Formação.

Centro mantido
(Unidade)

Estado

2.290.936,00

Atividade

Manutenção das
Unidades
Descentralizadas
e dos Núcleos de
Formação.

Centro mantido
(Unidade)

Médio
Amazonas

1.145.468,00

Atividade

Manutenção das
Unidades
Descentralizadas
e dos Núcleos de
Formação.

Centro mantido
(Unidade)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

1.145.468,00

Projeto

Obras Civis de
Infra-Estrutura
para Fortalecer a
Telecomunicação.

Área construída (M²)

Estado

13.036.160,00

14.174.334,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Galera Nota 10

Viabilizar a
inclusão e
promoção social
de adolescentes e
jovens na faixa
etária de 12 a 25
anos em situação
de risco.

Atividade
Secretaria de
Estado da
Juventudem
Desporto e Lazer - Atividade
SEJEL
Atividade
Atividade
Atividade

Gestão da Política
de Regularização
e Qualidade dos
Serviços
Concedidos pelo
Estado

Melhorar o
atendimento ao
público, regular,
fiscalizar e
monitorar os
transportes
rodoviários e
aquaviários,
proporcionando à
população

Secretaria de
Estado de InfraEstrutura - SEINF

Atividade

Título

Produto

Implantação de
Núcleo implantado
Núcleos do Galera
(Unidade)
Nota 10.
Implantação de
Núcleos do Galera
Nota 10.
Capacitação dos
Técnicos do
Programa Galera
Nota 10.

Valor

Estado

207.300,00

Núcleo implantado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

210.000,00

Profissional capacitado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

218.700,00

Estado

228.700,00

Rio Negro/
Solimões

505.800,00

Adolescentes e jovens
Escola da Família. capacitados
(Unidade)
Adolescentes e jovens
Escola da Família. capacitados
(Unidade)
Manutenção dos
Núcleos mantidos
Núcleos do Galera
(Unidade)
Nota 10.
Manutenção dos
Núcleos mantidos
Núcleos do Galera
(Unidade)
Nota 10.

Atendimento ao
Cidadão.

Região

Atendimentos
realizados (Unidade)

Estado

2.115.000,00

Rio Negro/
Solimões

5.661.500,00

Estado

102.350,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

conforto, rapidez,
economia,
segurança e
qualidade; regular
e fiscalizar o setor
energético,
assegundo a
geração,
distribuição e
comercialização
do setor de
energia elétrica e
gás natural e a
regulação dos
serviços de
abastecimento e
distribuição de
água e de
saneamento
básico para que
sejam executados
com qualidade.

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade
Prevenir o ilícito
tributário através
Secretaria de
de ações que
Gestão da Receita
Estado da
fortaleçam o
Fazenda - SEFAZ
relacionamento
com a sociedade e

Projeto

Título
Melhoria na
Qualidade dos
Serviços Públicos
Concedidos pelo
Estado.
Regulação do
Fornecimento de
Gás Natural.
Regulação do
Sistema de
Abastecimento de
Água e
Esgotamento
Sanitário no
Municipio de
Manaus.
Regulação do
Sistema de
Transportes
Rodoviários e
Aquaviários.
Regulação do
Sistema Tarifário
de Serviços
Públicos
Concedidos.
Regulação dos
Serviços de
Fornecimento de
Energia Elétrica.
Atualização da
Frota Fluvial.

Produto

Região

Valor

Cidadão satisfeito
(Índice de satisfação)

Estado

82.124,00

Consumidor atendido
(Unidade)

Estado

52.062,00

População atendida
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

83.500,00

Fiscalização realizada
(Unidade)

Estado

Consumidor atendido
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

59.704,00

Fiscalização realizada
(Unidade)

Estado

84.610,00

Lancha adquirida
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

110.750,00

6.346.000,00
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Programa

Objetivo
contribuam para a
sustentabilidade
econômicafinanceira do
Estado.

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Título
Construção e
Equipamentação
de Base Fluvial
para Lanchas.
Construção e
Equipamentação
do Anexo da
SEFAZ.
Construção,
Ampliação e
Equipamentação
das Agências da
SEFAZ
Construção,
Ampliação e
Equipamentação
das Agências da
SEFAZ
Construção,
Ampliação e
Equipamentação
das Agências da
SEFAZ
Construção,
Ampliação e
Equipamentação
das Agências da
SEFAZ
Construção,
Ampliação e
Equipamentação
dos Postos Fiscais
da
SEFAZ.

Produto

Região

Valor

Base fluvial construída
(% de execução
física)

Estado

7.300.000,00

Anexo construído e
equipado (% de
execução física)

Rio Negro/
Solimões

3.364.800,00

Agência construída (%
de execução física)

Alto Solimões

2.550.000,00

Agência construída (%
de execução física)

Estado

1.180.800,00

Agência construída (%
de execução física)

Rio Negro/
Solimões

2.550.000,00

Agência construída (%
de execução física)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

2.550.000,00

Posto fiscal construído
(% de execução
física)

Estado

786.400,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Projeto

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Estado

1.354.800,00

Projeto

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

2.138.400,00

Atividade

Administração
Tributária.

- (-)

Rio Negro/
Solimões

648.000,00

Atividade

Administração
Tributária.

Número de
fiscalizações por
setores do Estado do
Amazonas (Unidade)

Estado

Atividade

Administração
Tributária.

Número de
fiscalizações por
setores do Estado do
Amazonas (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

10.608.508,00

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Alto Juruá

178.400,00

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Alto Rio
Negro

190.400,00

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Alto Solimões

190.320,00

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Baixo
Amazonas

316.017,00

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Estado

681.209,00

34.050,00
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Programa

Gestão do
Tesouro

Objetivo

Unidade
Responsável

Controlar e manter
o equilíbrio
econômicofinanceiro do
Estado, mediante
Secretaria de
gestão da
Estado da
execução
Fazenda - SEFAZ
financeira dos
orçamentos fiscal
e da seguridade
social, do
endividamento

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Madeira

488.200,00

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Médio
Amazonas

348.240,00

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Purus

272.000,00

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Atividade

Funcionamento
das Unidades da
SEFAZ.

Unidade funcionando
(Unidade)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

Atividade

Operacionalização
Evento realizado
das Ações da
(Unidade)
Educação Fiscal.

Estado

172.800,00

Atividade

Administração
Orçamentária,
Financeira e
Contábil

Estado

120.000,00

Balanço e Orçamento
Geral do Estado
elaborados (Unidade)

3.269.840,00

75.200,00
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Programa

Objetivo
público estadual e
da recuperação de
haveres do
Estado.

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Atividade

Administração
Orçamentária,
Financeira e
Contábil

Balanço e Orçamento
Geral do Estado
elaborados (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

128.000,00

Atividade

Administração
Orçamentária,
Financeira e
Contábil.

Balanço e Orçamento
Geral do Estado
elaborados (Unidade)

Estado

539.233,00

Atividade

Administração
Orçamentária,
Financeira e
Contábil.

Balanço e Orçamento
Geral do Estado
elaborados (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

539.233,00
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Programa

Hemoterapia e
Hematologia

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Garantir a
execução das
políticas publicas
relacionadas à
Hemoterapia e
Hematologia,
através da autosuficiência na
distribuição de
sangue e seus
produtos com
qualidade e
segurança
transfusional.
Descentralizar o
diagnostico e
tratamentos das
Secretaria de
doenças
Estado de Saúde - Projeto
hematológicas
SUSAM
benignas para a
rede básica e para
o Interior do
estado
Fortalecer a
política de
treinamento em
recursos humanos
visando o
desenvolvimento
técnico cientifico e
da gestão
administrativa
institucional
contribuindo para
a execução
adequada e

Título

Produto

Adequação e
Reaparelhamento
Melhorias implantadas
da Hemorrede na
(Unidade)
Capital e no
Interior do Estado.

Região

Estado

Valor

5.979.000,00

254

Programa

Objetivo
eficiente do
recurso público
destinados à
saúde.
Desenvolver o
ensino e a
pesquisa com foco
em linhas de
pesquisa voltadas
a Hematologia,
Hemoterapia,e
Gestão.

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Implementação da
AssistÊncia
Farmacêutica

Reestruturar a
Assistência
Farmacêutica e
garantir à
população o
acesso à
assistência
farmacêutica nos
Secretaria de
diversos níveis da
Estado de Saúde - Projeto
atenção à saúde,
SUSAM
observando as
especificidades e
as prioridades
regionais definidas
nas instâncias
gestoras do SUS e
adotando medidas
que favoreçam a

Título
Capacitação e
Desenvolvimento
de Recursos
Humanos.
Operacionalização
das Atividades de
Ensino e Pesquisa
da Fundação
de Hematologia e
Hemoterapia do
Amazonas.
Operacionalização
das Atividades em
Hematologia.

Produto

Região

Valor

Colaborador capacitado Rio Negro/
(Unidade)
Solimões

1.733.000,00

Ações Realizadas
(Unidade)

1.696.000,00

Rio Negro/
Solimões

Procedimento realizado
Estado
(Unidade)

41.731.000,00

Operacionalização
Procedimento realizado
de Atividades em
Estado
(Unidade)
Hemoterapia.

41.343.000,00

Implantação de
Farmácias
Populares

Farmácia popular
implantada (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

800.000,00

255

Programa

Objetivo
redução dos
custos e dos
preços.

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Aquisição de
Medicamentos e
Insumos a
Projetos e
Programas
Estratégicos da
SUSAM.
Aquisição e
Distribuição de
Medicamentos e
Insumos para a
Rede
Ambulatorial e
Hospitalar
Especializada.
Aquisição e
Distribuição de
Medicamentos
Excepcionais e de
Alto
Custo aos
Usuários
Cadastrados.
Aquisição e
Distribuição de
Medicamentos
Excepcionais e de
Alto
Custo aos
Usuários
Cadastrados.
Aquisição e
Distribuição dos
Medicamentos da
Farmácia Básica
para os
Municípios.

Produto

Região

Valor

Medicamentos
adquiridos (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Unidade de saúde
beneficiada (Unidade)

Estado

141.966.000,00

Pessoas cadastradas
assistidas (%)

Estado

9.087.000,00

Pessoas cadastradas
assistidas (%)

Rio
Negro/Solimõ
es

Município abastecido
(Unidade)

Estado

45.441.000,00

25.671.000,00

452.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Infra-Estrutura
Logística do
Amazonas

Viabilizar os meios
de locomoção e
escoamento da
Secretaria de
produção, o
Estado de Infrapotencial turístico
Estrutura - SEINF
e a mobilidade da
população do
Estado.

Título
Aquisição e
Distribuição dos
Medicamentos
que Integram os
Programas
Estratégicos do
Ministério da
Saúde.
Aquisição e
Distribuição dos
Medicamentos
que Integram os
Programas
Estratégicos do
Ministério da
Saúde.
Gestão e
Implementação do
Ciclo da
Assistência
Farmacêutica.

Produto

Região

Valor

Projetos e/ou
programas atendidos
(Unidade)

Estado

5.602.000,00

Projetos e/ou
programas atendidos
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

4.002.000,00

Ciclo implementado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

680.000,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Estradas.

Estrada
ampliada/recuperada
(Km)

Médio
Amazonas

48.536.642,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Rodovias

Rodovia
ampliada/recuperada
(Km)

Médio
Amazonas

33.004.000,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Vicinais.

Vicinal
ampliada/recuperada
(Km)

Médio
Amazonas

1.966.500,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo
Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Título
Ampliação e
Recuperação de
Vicinais.
Ampliação,
Reforma e
Homologações na
Estrutura
Aeroportuária
Existente.
Ampliação,
Reforma e
Homologações na
Estrutura
Aeroportuária
Existente.
Ampliação,
Reforma e
Homologações na
Estrutura
Aeroportuária
Existente.
Ampliação,
Reforma e
Homologações na
Estrutura
Aeroportuária
Existente.
Ampliação,
Reforma e
Homologações na
Estrutura
Aeroportuária
Existente.
Conservação e
Manutenção de
Rodovias,
Estradas e

Produto

Região

Valor

Vicinal
ampliada/recuperada
(Km)

Rio Negro/
Solimões

9.237.500,00

Município beneficiado
(Unidade)

Alto Juruá

1.975.000,00

Município beneficiado
(Unidade)

Baixo
Amazonas

625.000,00

Município beneficiado
(Unidade)

Médio
Amazonas

1.050.000,00

Município beneficiado
(Unidade)

Purus

525.000,00

Município beneficiado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

625.000,00

Trecho mantido (Km)

Rio Negro/
Solimões

18.040.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Vicinais.

Projeto

Construção de
Aeroportos no
Interior.

Aeroporto construído
(Unidade)

Alto Juruá

4.800.000,00

Projeto

Construção de
Aeroportos no
Interior.

Aeroporto construído
(Unidade)

Madeira

4.800.000,00

Projeto

Construção de
Aeroportos no
Interior.

Aeroporto construído
(Unidade)

Purus

1.200.000,00

Projeto

Construção de
Aeroportos no
Interior.

Aeroporto construído
(Unidade)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

4.800.000,00

Projeto

Construção de
Heliportos.

Heliporto construído
(Unidade)

Médio
Amazonas

1.200.000,00

Projeto

Construção de
Heliportos.

Heliporto construído
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

3.000.000,00

Portos construídos
(Unidade)

Alto Juruá

5.000.000,00

Portos construídos
(Unidade)

Alto Rio
Negro

3.000.000,00

Portos construídos
(Unidade)

Baixo
Amazonas

Projeto

Projeto

Projeto

Construção de
Portos e Terminais
Hidroviários no
Amazonas.
Construção de
Portos e Terminais
Hidroviários no
Amazonas.
Construção de
Portos e Terminais
Hidroviários no
Amazonas.

12.600.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Construção de
Portos e Terminais
Hidroviários no
Amazonas.
Construção de
Portos e Terminais
Hidroviários no
Amazonas.
Construção de
Portos e Terminais
Hidroviários no
Amazonas.
Dragagem em
Hidrovias,
Reforma da
Estrutura
Portuária,
Reforma
e Construção de
Embarcações e
Balsas.
Administração e
Fiscalização das
Atividades
Portuárias
Administração e
Fiscalização das
Atividades
Portuárias
Administração e
Fiscalização das
Atividades
Portuárias

Produto

Região

Valor

Portos construídos
(Unidade)

Médio
Amazonas

12.600.000,00

Portos construídos
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

10.000.000,00

Portos construídos
(Unidade)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

12.600.000,00

Município beneficiado
(Unidade)

Estado

Fiscalização realizada
(Unidade)

Alto Solimões

50.000,00

Fiscalização realizada
(Unidade)

Médio
Amazonas

50.000,00

Fiscalização realizada
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

100.000,00

4.000.000,00
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Programa

Melhoria no
Saneamento
Básico

Objetivo

Unidade
Responsável

Melhorar a infraestrutura de
saneamento
básico, tais como:
ampliação da rede
de abastecimento
de água, sistema
de esgotos,
manejo de águas Secretaria de
pluvias e de
Estado de Infracheias, destinação Estrutura
final do lixo
urbano,
perfuração de
poços artesianos
na zona rural e
urbana nos
municípios do
Amazonas.

Tipo

Título

Atividade

Reforma e
Manutenção das
Balsas e
Guindastes e
Cábrea João
Pessoa para a
melhoria dos
Serviços de
Transporte de
Passageiros e
Veículos - SNPH.

Produto

Balsa e/ou cábrea
reformada (Unidade)

Região

Valor

Rio Negro/
Solimões

9.142.100,00

Projeto

Ampliação e
Sistema de esgoto
Recuperação do
sanitário ampliado e/ou
Sistema de Esgoto
recuperado (Km)
Sanitário.

Rio Negro/
Solimões

21.000.000,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água

Sistema de
abastecimento de água
ampliado/recuperado
(Km)

Alto Juruá

2.600.000,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água

Sistema de
abastecimento de água
ampliado/recuperado
(Km)

Alto Rio
Negro

2.882.494,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água

Sistema de
abastecimento de água
ampliado/recuperado
(Km)

Alto Solimões

2.882.494,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água

Sistema de
abastecimento de água
ampliado/recuperado
(Km)

Baixo
Amazonas

2.882.494,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água

Sistema de
abastecimento de água
ampliado/recuperado
(Km)

Madeira

1.582.494,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água

Sistema de
abastecimento de água
ampliado/recuperado
(Km)

Médio
Amazonas

5.419.000,00

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água

Sistema de
abastecimento de água
ampliado/recuperado
(Km)

Purus

1.300.000,00

Sistema de
abastecimento de água
ampliado/ recuperado
(Km)

Rio Negro/
Solimões

12.811.649,00

Contenção realizada
(m³)

Estado

12.000.000,00

Projeto

Projeto

Ampliação e
Recuperação de
Sistema de
Abastecimento de
Água
Controle de
Cheias e
Vazantes.

Região

Valor

Projeto

Destinação Final
de Lixo Urbano.

Aterro sanitário
implantado (Unidade)

Alto Juruá

1.000.000,00

Projeto

Destinação Final
de Lixo Urbano.

Aterro sanitário
implantado (Unidade)

Baixo
Amazonas

3.000.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Projeto

Destinação Final
de Lixo Urbano.

Aterro sanitário
implantado (Unidade)

Madeira

1.000.000,00

Projeto

Destinação Final
de Lixo Urbano.

Aterro sanitário
implantado (Unidade)

Purus

3.000.000,00

Projeto

Drenagem de
Águas Pluviais e
Dragagem de
Canais.

Linhas de drenagem /
dragagem (m³)

Estado

21.967.889,00

Projeto

Perfuração de
Poços Artesianos.

Poços artesianos
implantados (Unidade)

Alto Rio
Negro

750.000,00

Projeto

Perfuração de
Poços Artesianos.

Poços artesianos
implantados (Unidade)

Baixo
Amazonas

500.000,00

Projeto

Perfuração de
Poços Artesianos.

Poços artesianos
implantados (Unidade)

Purus

500.000,00

Projeto

Perfuração de
Poços Artesianos.

Poços artesianos
implantados (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

1.750.000,00

Rede de água
interligada (metro)

Alto Juruá

763.721,00

Rede de água
interligada (metro)

Alto Solimões

191.656,00

Rede de água
interligada (metro)

Rio Negro/
Solimões

430.871,00

Atividade
Atividade
Atividade

Ampliação de
Rede de Adução
de Água.
Ampliação de
Rede de Adução
de Água.
Ampliação de
Rede de Adução
de Água.
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Ampliação de
Rede de Adução
de Água.
Ampliação de
Rede de
Distribuição de
Água.
Ampliação de
Rede de
Distribuição de
Água.
Ampliação de
Rede de
Distribuição de
Água.
Ampliação de
Rede de
Distribuição de
Água.

Produto

Região

Valor

Rede de água
interligada (metro)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

Rede ampliada (metro)

Alto Juruá

Rede ampliada (metro)

Alto Solimões

1.129.175,00

Rede ampliada (metro)

Rio Negro/
Solimões

1.580.861,00

Rede ampliada (metro)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

392.850,00

61.200,00

450.876,00

Atividade

Construção de
Casa de Cloração
de Água

Casa de cloração
construída (unidades)

Alto Juruá

136.115,00

Atividade

Construção de
Casa de Cloração
de Água

Casa de cloração
construída (unidades)

Rio Negro/
Solimões

24.141,00

Atividade

Construção de
Casa de Cloração
de Água

Casa de cloração
construída (unidades)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

72.423,00

Atividade

Construção de
Estação de
Tratamento de
Água.

Estação de água
construída (Unidade)

Alto Juruá

1.317.633,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade
Atividade

Título
Construção de
Estação de
Tratamento de
Água.
Construção de
Poço Tubular
Profundo.
Construção de
Poço Tubular
Profundo.

Produto

Região

Valor

Estação de água
construída (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

1.335.026,00

Poço construído
(Unidade)

Alto Juruá

1.006.509,00

Poço construído
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

814.097,00

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

917.251,00

Atividade

Construção de
Poço Tubular
Profundo.

Poço construído
(Unidade)

Atividade

Construção de
Reservatório de
Água.

Reservatório construído
Alto Juruá
(Unidade)

Atividade

Construção de
Reservatório de
Água.

Reservatório construído
Alto Solimões
(Unidade)

1.164.587,00

Atividade

Construção de
Reservatório de
Água.

Reservatório construído Rio Negro/
(Unidade)
Solimões

1.336.927,00

Atividade

Construção de
Reservatório de
Água.

Triângulo
Reservatório construído
(Jutaí, Juruá,
(Unidade)
Solimões)

Atividade

Atividade

Construção de
Subestação
Abaixadora de
Tensão.
Construção de
Subestação
Abaixadora de
Tensão.

570.752,00

377.010,00

Subestação elétrica
construída (Unidade)

Alto Solimões

12.793,00

Subestação elétrica
construída (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

29.551,00

265

Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Metrologia e
Qualidade
Industrial

Contribuir para a
melhoria da
qualidade dos
produtos ofertados
à sociedade e
para o aumento da
competitividade no
mercado regional
e nacional.

Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Atividade

Atividade

Projeto

Modernização da
Gestão e do
Planejamento

Controle
Metrológico dos
Instrumentos de
Pesar e Medir

Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Projeto

Projeto

Título
Manutenção dos
Sistemas de
Abastecimento de
Água à Cargo da
COSAMA.
Micromedição de
Ligação de Água.

Produto

Região

Valor

Sistemas mantidos (m³) Estado

1.680.000,00

Água Micromedida (m³) Estado

6.607.083,00

Avaliação da
Conformidade.

Fiscalização realizada
(Unidade)

Estado

4.000,00

Avaliação da
Conformidade.
Fortalecimento da
Capacidade de
Planejamento e de
Gestão do Estado
PNAGE/AMAZON
AS
Implantação de
Sistemas de
Gestão da
Qualidade.
Modernização do
Controle Externo
do Tribunal de
Contas do Estado
do Amazonas.

Serviço realizado
(Unidade)

Estado

4.000,00

Projeto implementado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

7.656.000,00

Projetos implantados
(Unidade

Estado

2.900.000,00

Modernização (%)

Estado

4.901.243,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Título
Modernização e
Aparelhamento da
Sede da
Secretaria de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico.
Modernização
Tecnológica e
Informatização

Produto

Região

Valor

Sede modernizada/
aparelhada (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Programas e projetos
implantados (%)

Estado

2.064.500,00

93.649.896,00

642.000,00

Projeto

Modernização
Tecnológica e
Informatização

Programas e projetos
implantados
(Unidade)

Estado

Projeto

Modernização
Tecnológica e
Informatização

Programas e projetos
implantados
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

115.000,00

Atividade

Auditoria e
Controle.

Auditorias realizadas
(Unidade)

Estado

265.000,00

Profissional capacitado
(Unidade)

Estado

1.285.000,00

Servidor beneficiado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

360.000,00

Relatórios emitidos
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

650.000,00

Atividade

Atividade

Atividade

Capacitação de
Servidores em
Gestão e
Planejamento
Capacitação de
Servidores
SEPLAN - Ensino
Superior.
Fortalecimento do
Sistema de
Planejamento do
Estado.
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Ampliar o
atendimento de
Modernização e
servicos jurídicos
Operacionalização à populacão do
da Defensoria
Estado do
Pública do Estado Amazonas,
do Amazonas
proporcionando
igualdade de
acesso à justiça.

Ordenamento
Fundiário no
Estado do
Amazonas

Promover o
ordenamento
fundiário do
Estado do
Amazonas,
através da
democratização

Projeto
Defensoria Pública
do Estado do
Projeto
Amazonas

Atividade

Secretaria de
Estado de Política
Fundiária - SPF

Projeto

Título

Produto

Implantação de
Sistema de controle
Sistema de
implantado (% de
Controle de Dados
execução física)
Fundiários.
Implantação de
Sistema de
Controle de
Processos e
Documentos
Manutenção dos
Sistemas de
Gestão e
Planejamento

Apoio a Projetos
Especiais de
Reforma Agrária.

Valor

Estado

90.000,00

Sistema implantado (%
de execução física)

Estado

87.000,00

Sistema mantido
(Unidade)

Estado

5.996.500,00

Estado

46.000,00

Defensoria
informatizada (% de
execução
física)

Estado

40.000,00

Pessoa assistida
(Unidade)

Estado

2.480.000,00

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Baixo
Amazonas

Construção e
Imóvel construído (%
Aparelhamento da
de execução física)
Defensoria Pública
Estado
do Estado.
Informatização da
Defensoria Pública
do Estado do
Amazonas.
Atendimento
Jurídico
Especializado
Gratuito.

Região

66.000,00
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Programa

Objetivo
de ações
fundiárias e de
reforma agrária,
atendendo
modelos
adequados à
realidade
amazônica,
orientados pela
vocação
econômica e os
tipos de uso
sustentáveis da
região.

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Projeto

Apoio a Projetos
Especiais de
Reforma Agrária.

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Madeira

33.000,00

Projeto

Apoio a Projetos
Especiais de
Reforma Agrária.

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Médio
Amazonas

66.000,00

Projeto

Apoio a Projetos
Especiais de
Reforma Agrária.

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

44.000,00

Projeto

Apoio a Projetos
Especiais de
Reforma Agrária.

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

11.000,00

Atividade

Cadastro de
Imóveis.

Imóveis cadastrados
(Unidade)

Estado

317.300,00

Atividade

Estruturação
Física do Acervo
Fundiário.

Estrutura física
implantada (%)

Estado

205.000,00

Atividade

Formação da
Base Cartográfica
por Municípios.

Mapa fundiário digital
georreferenciado.(% de Estado
execução física)

904.400,00

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Baixo
Amazonas

826.260,00

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Madeira

413.130,00

Atividade

Atividade

Implantação de
Projetos Especiais
de Reforma
Agrária.
Implantação de
Projetos Especiais
de Reforma
Agrária.
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Implantação de
Projetos Especiais
de Reforma
Agrária.
Implantação de
Projetos Especiais
de Reforma
Agrária.
Implantação de
Projetos Especiais
de Reforma
Agrária.
Implantação e
Gestão de
Escritórios Locais.
Obtenção de
Terras para
Desenvolvimento
de Ações
Fundiárias e de
Reforma Agrária.
Organização e
Dinamização das
Ações Fundiárias
de Reforma
Agrária.
Reconstituição e
Conservação de
Documentos.
Regularização
Fundiária das
Famílias.

Produto

Região

Valor

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Médio
Amazonas

826.260,00

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

550.840,00

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

137.710,00

Escritórios implantados
Estado
(Unidade)

299.000,00

Áreas obtidas (Ha)

Estado

271.300,00

Áreas de ocupação
identificadas (Hectare
(ha))

Estado

264.700,00

Documentos
reconstituídos e
conservados

Estado

160.300,00

Famílias beneficiadas
(Unidade)

Estado

5.307.200,00
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Programa

Otimização da
Gestão
Educacional

Patrimônio,
Histórico, Cultural
e Artístico do
Estado

Objetivo

Otimizar a gestão
da rede estadual
de ensino, por
meio do
planejamento,
avaliação e
administração de
suas ações;
utilizar as
tecnologias de
informação e
comunicação;
mapear e
formalizar
os processos e/ou
fluxo das ações,
com vistas à
efetiva qualidade
dos serviços
oferecidos pela
Seduc.
Promover a
restauração,
preservação,
conservação e
defesa do
patrimônio
histórico,
arquitetônico,
documental e da
cultura popular.

Unidade
Responsável

Secretaria de
Estado da
Educação e
Qualidade do
Ensino - SEDUC

Secretaria de
Estado de Cultura
- SEC

Tipo

Título

Produto

Atividade

Ressarcimento de
Valores Pagos
Indevidamente ou Pessoa ressarcida
por Desistência de (Unidade)
Terrenos
Comercializados.

Região

Valor

Estado

1.097.000,00

Atividade

Desenvolvimento
e Integração de
Sistemas
Informatizados.

Sistemas implantados e
integrados
Estado
(Unidade)

36.954.018,00

Atividade

Planejamento,
Avaliação e
Administração do
Sistema de
Ensino.

Sistema educacional
modernizado
(Unidade)

Estado

2.709.038,00

Atividade

Tecnologia da
Informação e
Comunicação no
Contexto
Pedagógico.

Alunos beneficiados
(Unidade)

Estado

21.291.436,00

Atividade

Preservação,
Restauração e
Manutenção do
Patrimônio restaurado /
Patrimônio
mantido (Unidade)
Histórico,
Artístico e Cultural
do Estado.

Estado

696.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Política de
Desenvolvimento
Turístico e
Promoção do
Amazonas

Promover o
turismo no
Amazonas,
aproveitando o
potencial existente
para o ecoturismo,
a prática da pesca
esportiva, a
riqueza do folclore
e das festas
populares, de
forma a gerar
emprego e renda
às comunidades
envolvidas nesta
atividade.

Não
Orçamentárias

Não
Orçamentárias
Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Não
Orçamentárias

Não
Orçamentárias

Não
Orçamentárias

Não
Orçamentárias

Título

Produto

Gestão da Política
de Turismo e da
Turistas no Estado
Promoção da
(Unidade)
Marca Amazonas AMAZONASTUR.
Aproveitamento
Turístico de
Unidades de
Conservação UCs.
Capacitação dos
Profissionais que
Atuam no
Turismo.
Certificação de
Produtos
Turísticos - Selo
de Qualidade.
Construção da
Central de
Artesanato de
Janauary Iranduba/AM.
Desenvolvimento
da Pesca
Esportiva e do
Ecoturismo com
Base Comunitária
no Estado do
Amazonas.
Divulgação e
Promoção do
Turismo do Estado
do Amazonas no
Âmbito Nacional e
Internacional.

Região

Valor

Estado

9.860.000,00

Pessoas beneficiadas
(Unidade)

Estado

295.496,00

Pessoal capacitado
(Unidade)

Estado

350.712,00

Produto certificado
(Unidade)

Estado

376.352,00

Área construída (%)

Rio Negro/
Solimões

312.256,00

Evento realizado
(Unidade)

Estado

541.012,00

Material promocional
produzido (Unidade)

Estado

2.385.820,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Implantação de
Não
Infra-Estrutura e
Orçamentárias Serviços de Apoio
ao Turismo.
Implantação de
Não
Infra-Estrutura e
Orçamentárias Serviços de Apoio
ao Turismo.
Implantação de
Não
Infra-Estrutura e
Orçamentárias Serviços de Apoio
ao Turismo.
Implantação de
Não
Infra-Estrutura e
Orçamentárias Serviços de Apoio
ao Turismo.
Implantação de
Placas
Não
Identificadoras dos
Orçamentárias
Municípios
Prioritários.
Implantação de
Placas
Não
Identificadoras dos
Orçamentárias
Municípios
Prioritários.
Implantação de
Placas
Não
Identificadoras dos
Orçamentárias
Municípios
Prioritários.
Implantação de
Placas
Não
Identificadoras dos
Orçamentárias
Municípios
Prioritários.

Produto

Região

Valor

Unidade construída
(Unidade)

Baixo
Amazonas

941.640,00

Unidade construída
(Unidade)

Médio
Amazonas

627.760,00

Unidade construída
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

313.880,00

Unidade construída
(Unidade)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

627.760,00

Placas de sinalização
(Unidade)

Alto Rio
Negro

30.236,00

Placas de sinalização
(Unidade)

Baixo
Amazonas

60.480,00

Placas de sinalização
(Unidade)

Médio
Amazonas

90.720,00

Placas de sinalização
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

181.436,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Não
Orçamentárias

Não
Orçamentárias

Não
Orçamentárias

Não
Orçamentárias
Não
Orçamentárias
Não
Orçamentárias
Não
Orçamentárias
Não
Orçamentárias

Título
Implantação de
Placas
Identificadoras dos
Municípios
Prioritários.
Inventário da InfraEstrutura, Oferta e
Demanda
Turística.
Pesquisa da
Demanda
Turística para
Composição de
Dados do Turismo
no Amazonas.
Registro e
Fiscalização da
Rede Hoteleira.
Turismo Rural na
Agricultura
Familiar no Estado
do Amazonas.
Turismo Rural na
Agricultura
Familiar no Estado
do Amazonas.
Turismo Rural na
Agricultura
Familiar no Estado
do Amazonas.
Turismo Rural na
Agricultura
Familiar no Estado
do Amazonas.

Produto

Placas de sinalização
(Unidade)

Região
Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

Valor

30.240,00

Área inventariada (Km²) Estado

246.200,00

Pesquisa realizada
(Unidade)

Estado

347.752,00

Hotéis fiscalizados
(Unidade)

Estado

351.696,00

Atendimento prestado
(Unidade)

Alto Rio
Negro

60.188,00

Atendimento prestado
(Unidade)

Baixo
Amazonas

120.376,00

Atendimento prestado
(Unidade)

Médio
Amazonas

240.756,00

Atendimento prestado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

481.504,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Política Estadual
sobre Mudanças
Climáticas,
Conservação
Ambiental e
Desenvolvimento
Sustentável do
Amazonas

Região

Valor

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

Viabilização do
Não
Projeto/Atividade
Orçamentárias
City Tour.

Atendimento prestado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Estudos e pesquisas
realizados (Unidade)

Estado

4.163.127,00

Alunos e Docentes
Envolvidos (Unidade)

Estado

2.923.557,00

Projeto apoiado
(Unidade)

Estado

81.300,00

Programa Implantado
(Unidade)

Estado

81.300,00

Atividade
Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Produto

Turismo Rural na
Não
Agricultura
Atendimento prestado
Orçamentárias Familiar no Estado (Unidade)
do Amazonas.

Projeto
Implementar
ações que
contribuam para
redução dos
impactos
negativos do efeito
estufa e do
combate às
mudanças
climáticas, bem
como possibilitem
o desenvolvimento
sustentável do
Amazonas.

Título

Atividade

Atividade

Estudos do
Trópico Úmido.
Educação
Ambiental no
Contexto
Amazônico.
Ações de Cência e
Tecnologia para
Implantação de
Plataforma
Tecnológica para
os Serviços
Ambientais.
Ações de Ciência
e Tecnologia para
a Implantação de
um Programa de
Educação
Tecnológica
voltado às
Vocações das
Meso e
Microrregiões do
Amazonas.

60.192,00

785.536,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Apoiar Projetos
Dirigidos à Política
de Variações
Climáticas,
Conservação
Ambiental e
Desenvolvimento
Sustentável
Apoio Cultural a
Projetos
Ambientais
Construção de
Capacidades para
a Gestão de
Unidades de
Conservação do
Estado do
Amazonas
Educação
Profissional
Voltada às
Políticas de
Mudança
Climáticas,
Conservação
Ambiental e
Desenvolvimento
Sustentável
Formação
CientíficoTecnológica das
Populações das
Unidades de
Conservção do
Amazonas

Produto

Projeto e Bolsa
apoiado/concedida
(Unidade)

Região

Valor

Estado

23.837.400,00

Projeto/evento apoiado
Estado
(Unidade)

4.657.596,00

Unidades de
Conservação
Implementadas
(Unidade)

Estado

7.752.000,00

Cidadãos capacitados
(Unidade)

Estado

2.204.611,00

Cursos implantados/
implementados
(Unidade)

Estado

20.120.560,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Não
Projeto Bolsa
Orçamentárias Floresta.

Atividade

Atividade

Pólo Industrial de
Manaus - PIM

Fomentar as
iniciativas de
desenvolvimento
tecnológico de
novos produtos e
processos, bem
como a criação de
“clusters”, com
vistas a aumentar
a competitividade
do Pólo Industrial
de
Manaus – PIM.

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT

Atividade

Atividade

Atividade

Apoio à Inovação
e Competitividade
do PIM.
Capacitação
Tecnológica
Avançada nas
Áreas de Atuação
e de Interesse do
Pólo Industrial de
Manaus.
Criação de um
Programa de
Formação de
Especialistas em
Nível de
Graduação e PósGraduação Stricto
Sensu direcionado
ao PIM.
Fortalecimento e
Consolidação do
Pólo Industrial de
Manaus e das
Cadeias
Produtivas.
Instalação de
Laboratórios
Estratégicos ao
Desenvolvimento
Tecnológico do
PIM.

Produto

Região

Valor

Cidadão beneficiado
(Unidade)

Estado

Projeto apoiado
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

67.753,00

Profissional capacitado
(Unidade)

Estado

67.753,00

Programas de
graduação e pósgraduação
apoiados (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

67.753,00

Empresas do PIM
consolidadas
(Unidade)

Estado

67.753,00

Infra-estrutura
laboratorial adequada
(%
de execução física)

Rio Negro/
Solimões

67.753,00

4.000.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Prestação
Jurisdicional na
Justiça Estadual

Garantir ao
cidadão
amazonense
pleno exercício do
direito por meio
dos serviços
jurisdicionais.

Projeto
Tribunal de Justiça
do Estado do AM
Atividade

Atividade
Prevenção e
Controle do
Câncer e
Assistência
Oncológica

Diminuir a
incidência e a
mortalidade por
Câncer no Estado
do Amazonas.

Secretaria de
Estado de Saúde Atividade
SUSAM

Atividade
Atividade

Título
Monitoramento e
Prospecção de
Novas Linhas de
Pesquisa Voltadas
para a
Consolidação do
Pólo Industrial de
Manaus como um
Pólo Tecnológico.
Construção e
Aparelhamento de
Fóruns, Juizados
Especiais e
Residências no
Interior para
Magistrados
Processamento e
Julgamento das
Causas Definidas
na Constituição
e nas Leis.
Atendimento à
População
Indígena em
Oncologia.
Desenvolvimento
de Atividades
Educativas,
Preventivas e de
Detecção Precoce
do Câncer.
Funcionamento do
Hospital do
Câncer.
Tratamento e
Controle do
Câncer.

Produto

Região

Valor

Linhas de pesquisa
monitorada (Unidade)

Estado

67.753,00

Unidade
construída/aparelhada
(Unidade)

Estado

8.771.400,00

Processos julgados
(Unidade)

Estado

680.950.293,00

Indígena atendido
(Unidade)

Estado

1.459.000,00

Campanha realizada
(Unidade)

Estado

3.007.000,00

Unidade mantida
(Unidade)

Estado

32.375.000,00

Consulta realizada
(Unidade)

Estado

79.563.000,00
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Programa

Previdência de
Inativos e
Pensionistas do
Estado

Programa de
Assistência
Técnica e
Extensão Rural do
Amazonas PROATER/AM

Objetivo

Unidade
Responsável

Assegurar os
benefícios
previdenciários
legalmente
estabelecidos aos Governadoria
servidores inativos
do Estado, seus
pensionistas e
dependentes.

Prestar serviços
de Assistência
Técnica, Extensão
Rural, Florestal e
Assessoria
Técnica, Social e
Ambiental para
promoção do
desenvolvimento
rural sustentável.

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Operações
Especiais

Encargos com
Pessoal Inativo e
Pensionistas.

Inativos e pensionistas
beneficiados (Unidade)

Estado

2.021.824.547,00

Operações
Especiais

Encargos com
Pessoal Inativo e
Pensionistas.

Pessoa beneficiada
(Unidade)

Estado

593.613.108,00

Projeto

Construção e
Aparelhamento do
Centro de treinamento
Centro de
construído e equipado
Treinamento do
(% de execução física)
IDAM –
CENTER.

Rio Negro/
Solimões

Projeto

Construção,
Reforma,
Ampliação e
Aparelhamento
das Unidades
Locais e Unidade
Central do IDAM.

Unidades construídas,
reformadas e
equipadas. (Unidade)

Estado

Projeto

Elaboração e
Implementação do
Plano de Cargos,
Carreiras e
Salários e de
Concurso Público.

Plano de Cargos,
Carreiras e Salários e
Concurso Público
realizados. (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Atividade

Assistência
Técnica, Extensão
Rural e Florestal
Agricultores familiares,
para Agricultores
produtores e criadores
Familiares,
assistidos (Unidade)
Produtores,
Criadores e suas

Secretaria de
Estado de
Produção Rural SEPROR

Estado

4.500.000,00

15.501.000,00

440.000,00

32.207.800,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Organizações

Programa de
Manutenção de
Unidades
Prisonais

Programa de
Urbanização para
os municípios do
Amazonas

Manter as
Unidades
Prisionais em
condições de uso,
atendendo as
necessidades
básicas de
alimentação,
higiene, energia,
água,
comunicação,
instalações físicas
e outros.

Secretaria de
Estado de Justiça
e Direitos
Humanos

Melhorar a infraestrutura urbana
das cidades do
interior e da
capital do Estado,
agregando
Secretaria de
qualidade de vida,
Estado de Infrafacilidade de
Estrutura - SEINF
acesso e de
deslocamento
para a população.
Reduzir o custo de
transporte e
diminuir o custo de

Atividade

Capacitação de
Agricultores
Familiares,
Produtores e
Criadores.

Agricultores familiares,
produtores e
criadores capacitados.
(Unidade)

Estado

3.507.400,00

Atividade

Apoio à
Manutenção das
Unidades
Prisionais no
Estado.

Unidades penais
atendidas (Unidade)

Estado

99.846.600,00

Atividade

Funcionamento de
Preso assistido
Unidades
(Unidade)
Prisionais.

Estado

2.504.000,00

Atividade

Funcionamento de
Preso assistido
Unidades
(Unidade)
Prisionais.

Rio Negro/
Solimões

2.099.000,00

Projeto

Construção de
Obras de Artes
Especiais.

Alto Juruá

5.555.535,00

Obras de artes
especiais construídas
(Km)
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Programa

Objetivo
manutenção do
sistema.

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Título
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Prédios e Espaços
Públicos.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Prédios e Espaços
Públicos.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Prédios e Espaços
Públicos.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Prédios e Espaços
Públicos.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Prédios e Espaços
Públicos.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Prédios e Espaços
Públicos.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Prédios e Espaços
Públicos.
Implantação de
Sistema Viário

Produto

Região

Valor

Área construída (M²)

Alto Solimões

6.601.088,00

Área construída (M²)

Baixo
Amazonas

4.833.321,00

Área construída (M²)

Madeira

7.055.535,00

Área construída (M²)

Médio
Amazonas

3.333.321,00

Área construída (M²)

Purus

5.555.535,00

Área construída (M²)

Rio Negro/
Solimões

4.333.321,00

Área construída (M²)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

4.833.321,00

Vias construídas (Km)

Baixo
Amazonas

5.000.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Urbano
Projeto
Projeto
Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Implantação de
Sistema Viário
Urbano
Implantação de
Sistema Viário
Urbano
Implantação de
Sistema Viário
Urbano
Recuperação e
Melhorias no
Sistema Viário
Urbano.
Recuperação e
Melhorias no
Sistema Viário
Urbano.
Recuperação e
Melhorias no
Sistema Viário
Urbano.
Recuperação e
Melhorias no
Sistema Viário
Urbano.
Recuperação e
Melhorias no
Sistema Viário
Urbano.
Recuperação e
Melhorias no
Sistema Viário
Urbano.

Vias construídas (Km)

Médio
Amazonas

3.500.000,00

Vias construídas (Km)

Purus

1.750.000,00

Vias construídas (Km)

Rio Negro/
Solimões

Infra-estrutura
melhorada (Km)

Alto Solimões

2.000.000,00

Infra-estrutura
melhorada (Km)

Baixo
Amazonas

4.080.000,00

Infra-estrutura
melhorada (Km)

Madeira

12.500.000,00

Infra-estrutura
melhorada (Km)

Médio
Amazonas

14.500.000,00

Infra-estrutura
melhorada (Km)

Purus

Infra-estrutura
melhorada (Km)

Rio Negro/
Solimões

21.500.000,00

2.000.000,00

26.350.766,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Programa
Estadual de
Habitação Popular

Secretaria de
Estado de InfraEstrutura - SEINF

Produto

Região

Valor

Projeto

Recuperação e
Melhorias no
Sistema Viário
Urbano.

Infra-estrutura
melhorada (Km)

Triângulo
(Jutaí, Juruá,
Solimões)

Projeto

Ações
Emergenciais de
Moradia

Famílias atendidas
(Unidade)

Estado

2.380.000,00

Casas construídas
(Unidade)

Estado

6.300.000,00

Casas construídas
(Unidade)

Estado

151.450.000,00

Casas construídas
(Unidade)

Estado

110.400.000,00

Projeto

Manutenção da
Infra-estrutura de
Conjuntos
Habitacionais.

Conjuntos habitacionais
com sistema viário
Estado
conservado (Unidade)

600.000,00

Projeto

Manutenção da
Infra-estrutura de
Conjuntos
Habitacionais.

Conjuntos habitacionais
Rio Negro/
com sistema viário
Solimões
conservado (Unidade)

Projeto
Reduzir o déficit
habitacional no
Amazonas e
oferecer
condições dignas
de moradia para a
população de
baixa renda e sob
risco social.

Título

Projeto

Projeto

Construção de
Casas Populares
para a População
de Baixa Renda
na
Capital e Interior
do Estado.
Construção de
Casas Populares
para a População
sob Risco Social
Construção de
Casas Populares
para Servidores
Públicos.

12.500.000,00

1.934.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Programa
Estadual de
Negócios
Sustentáveis Zona Franca
Verde

Apoiar e estimular
iniciativas de
desenvolvimento
sustentável dos
recursos de
natureza
ambiental e de
origem florestal,
mineral, pesqueira
e agropecuária,
com ênfase na
agregação de
valor
e geração de
emprego e renda,
promovendo a
inclusão social e
econômica da
população rural

Atividade

Título
Reconstrução,
Ampliação e
Melhoria de
Moradias para a
População
sob Risco Social.
Reconstrução,
Ampliação e
Melhoria de
Moradias para a
População
sob Risco Social.
Apoio à
Comercialização
da Produção
Agropecuária,
Pesqueira,
Florestal e
Mineral.

Organização e
Dinamização de
Cadeias
Produtivas
Florestais,
Minerais,
Pesqueiras e
Agropecuárias.
Fábrica do
Produtor –
Não
Implementação de
Orçamentárias Unidades de
Processamentos
Sustentáveis.

Secretaria de
Estado do Meio
Ambiente e
Desenvolvimento
Atividade
Sustentável - SDS

Produto

Região

Valor

Casas reconstruídas/
ampliadas/melhoradas
(Unidade)

Estado

Casas reconstruídas/
ampliadas/melhoradas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Produtor beneficiado
(Unidade)

Estado

11.241.979,00

Produtor Rural
Estimulado (Unidade)

Estado

5.630.584,00

Unidade de
processamento
implementada
(Unidade)

Estado

1.075.000,00

600.000,00

1.400.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto
Programa
Integrado de
Ações para o
Trânsito

Reduzir a
incidência de
acidentes de
trânsito com
vítimas fatais.

Secretaria de
Estado de
Segurança Pública Projeto
- SSP

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Adequação e
Modernização da
Sede do Detran.
Criação da
Companhia de
Trânsito.
Implantação de
Postos de
Fiscalização nas
Rodovias.
Implantação dos
Postos de
Atendimento do
Detran - PAD.
Sinalização
Horizontal e
Vertical de
Trânsito no
Estado.
Campanha
Educativa para
Prevenção de
Acidentes de
Trânsito
Emissão e
Documentação de
CNH e de
Documentos de
Veículos
Automotores.
Transversalidade
nas Escolas.

Produto

Região

Sede
adequada/modernizada Estado
(% de execução física)

Valor

9.623.000,00

Companhia implantada
(% de execução física)

Estado

220.000,00

Posto implantado
(Unidade)

Estado

3.798.375,00

Postos implantados
(Unidade)

Estado

1.780.000,00

Sinalização horizontal e
vertical implantada
Estado
(Unidade)

8.748.200,00

Campanha realizada
(Unidade)

Estado

13.269.425,00

Documentação emitida
(Unidade)

Estado

17.577.000,00

Material didático
produzido (Unidade)

Estado

240.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Programa
Integrado de
Assistência e
Ressocialização
de Detentos e
Albergados

Secretaria de
Reintegrar o
Estado de Justiça
apenado judicial
e Direitos
ao convívio social.
Humanos

Atividade

Atividade

Atividade
Integrar as ações
das atividades fins
desenvolvidas
pelos órgãos
participantes do
Sistema de
Segurança
Programa
Pública,
Integrado de
objetivando
Segurança Pública reduzir o número
das ocorrências
de violência, uso
de drogas e
criminalidade de
modo geral, com
vistas à promoção
da melhoria na

Projeto

Secretaria de
Estado da
Projeto
Segurança Pública
- SSP
Projeto

Atividade

Título
Incentivo a
Atividades
Laborais
Mutirão na
Execução Penal
no Estado do
Amazonas.
Operacionalização
das Ações do
Fundo
Penitenciário do
Estado do
Amazonas.
Profissionalização
de Detentos e
Albergados.

Produto

Valor

Material didático
produzido (Unidade)

Estado

Processo tramitado
(Unidade)

Estado

12.000,00

Apenado assistido
(Unidade)

Estado

2.682.000,00

Apenado
profissionalizado
(Unidade)

Estado

474.400,00

Estado

398.120,00

Unidade implantada (%
de execução física)

Estado

133.220,00

Cargo preenchido
(Unidade)

Estado

145.000,00

Viaturas mantidas
(Unidade)

Estado

23.940.000,00

Estruturação do
Departamento de
DENARC estruturado
Investigação sobre
(Unidade)
Narcóticos DENARC.
Operacionalização
das Ações de
Policiamento
Ambiental
Realização de
Concurso Público
para a Polícia
Civil.
Manutenção da
Frota da Polícia
Militar.

Região
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Programa

Objetivo
qualidade de vida
população do
Estado.

Unidade
Responsável

Tipo
Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Ações de Polícia
junto às
Comunidades.
Aparelhamento e
Reaparelhamento
das Unidades da
Segurança
Pública.
Aparelhamento e
Reaparelhamento
das Unidades da
Segurança
Pública.
Apoio
Sociopsicológico
aos Servidores da
Polícia Civil.
Aquisição de
Uniformes e
Equipamentos
para a Tropa da
Polícia Militar.
Assistência ao
Policiamento
Animal da Polícia
Militar.
Capacitação e
Treinamento de
servidores da
Polícia Militar.

Produto

Região

Valor

Comunidades
assistidas (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

321.000,00

Unidade aparelhada
(Unidade)

Estado

960.000,00

Unidade aparelhada
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

941.000,00

Servidor assistido
(Unidade)

Estado

350.500,00

Policial militar
uniformizado e
equipado (%)

Estado

28.000.000,00

Animal apto para o
policiamento (Unidade)

Estado

6.319.000,00

Servidor capacitado
(Unidade)

Estado

3.440.000,00

Estado

5.099.298,00

Combate ao Crime Operações
Organizado e ao
empreendidas
Narcotráfico.
(Unidade)
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Unidades da
Segurança Pública
no Estado.
Construção,
Ampliação e
Reforma de
Unidades da
Segurança Pública
no Estado.
Manutenção da
Creche e do
Colégio Militar da
Polícia Militar.
Manutenção das
Unidades de
Saúde da Polícia
Militar.
Manutenção do
Centro de
Assistência Social
da Polícia Militar.
Manutenção do
Centro de
Convivência dos
Militares Inativos
da Polícia Militar.
Manutenção do
Centro Integrado
de Operações da
Segurança CIOPS.
Manutenção do
Programa de
Prevenção às

Produto

Região

Valor

Unidade
reformada/adaptada
(Unidade)

Estado

Unidade
reformada/adaptada
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

1.807.000,00

Alunos matriculados
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

176.000,00

Militar estadual
atendido (Unidade)

Estado

544.000,00

Policial atendido
(Unidade)

Estado

88.000,00

Pessoa atendida
(Unidade)

Estado

88.000,00

Ocorrências apuradas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Pessoa atendida
(Unidade)

Estado

578.000,00

8.485.800,00

143.310,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Drogas - PRÓVIDA.

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Manutenção do
Sistema Integrado
de Informações
dos Órgãos de
Segurança
Pública.
Manutenção do
Sistema Integrado
de Informações
dos Órgãos de
Segurança
Pública.
Manutenção dos
Órgãos de
Fiscalização e
Controle do
Instituto de Ensino
da Segurança e
dos Centros
Integrados.
Modernização das
Atividades da
Polícia TécnicoCientífica em
Perícias Criminais,
Médico-Legais e
Datiloscópicas.
Operacionalizaçao
das Unidades
Policiais Militares
na Capital e
Interior.

Unidades interligadas
(Unidade)

Estado

Unidades interligadas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

27.345.478,00

Cidadãos assistidos
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

4.950.000,00

Laudo expedido
(Unidade)

Estado

6.292.000,00

Unidade mantida
(Unidade)

Estado

42.665.885,00

100.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Valor

43.001.096,00

Percentual de
execução física (%)

Estado

15.770.700,00

Veículo mantido
(Unidade)

Estado

6.869.300,00

Operação policial
realizada (Unidade)

Estado

1.440.100,00

Unidade policial
reformada e/ou
ampliada (Unidade)

Estado

514.300,00

Atividade

Treinamento e
Capacitação dos
Servidores da
Polícia Civil.

Servidor capacitado
(Unidade)

Estado

585.000,00

Projeto

Canalização e
Dragagem dos
Igarapés de
Manaus.

Igarapé dragado e
canalizado (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

363.180.000,00

Projeto

Habitação e
Reassentamento

Famílias reassentadas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

65.705.000,00

Projeto

Participação
Comunitária e
Sustentabilidade

Comunitários assistidos Rio Negro/
(%)
Solimões

100.136.068,00

Atividade

Atividade

Atividade

Secretaria de
Estado de InfraEstrutura - SEINF

Região

Estado

Atividade

Programa Social e
Ambiental dos
Igarapés de
Manaus

Operacionalização
do Serviço de
Alimentação da
Polícia Militar.
Operacionalização
dos Programas do
Plano Nacional de
Segurança
Pública.
Operacionalização
dos Serviços de
Transporte
Realização de
Operações
Policiais no
Estado.
Reestruturação
Física das
Unidades Policiais
do Estado.

Produto
Servidor beneficiado
(Unidade)

Atividade

Melhorar as
condições de
moradia da
população
residente na área
do entorno dos
igarapés de
Manaus

Título
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Social

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto de
Desenvolvimento
Regional do
Estado do
Amazonas - Zona
Franca Verde

Executar políticas
regionais
integradas para
reverter diversos
aspectos
negativos que
interferem na
melhoria das
condições de vida
da população do
Estado.

Projeto
Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Projeto

Atividade

Plano de
Prevenção e
Controle da
Poluição Industrial
- PCCI
Reassentamento,
Urbanização e
Saneamento
Básico do Entorno
dos Igarapés
Requalificação
Urbanística,
Implantação de
Redes de Alta
Tensão e de
Sistema Viário.
Aquisição da
Produtos
Regionalizados
para a Rede
Estadual de
Ensino.

Fiscalização realizada
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

1.917.000,00

Famílias reassentadas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

27.128.500,00

Área urbana
reestruturada (M²)

Rio Negro/
Solimões

322.299.932,00

Projeto implantado
(Unidade)

Estado

81.874.000,00

Rio Negro/
Solimões

38.924.000,00

Desenvolvimento
de Ações
Percentual de
Integradas na
execução física (%)
Região do Alto
Solimões
Formulação e
Apoio à
Implementação de
Projeto implantado (%)
Projetos Especiais
de
Desenvolvimento

Estado

1.743.850,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Sustentável.

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Não
Orçamentárias

Não
Orçamentárias
Não
Orçamentárias
Não
Orçamentárias

Formulação e
Gestão da Política
de
Desenvolvimento.
Fortalecimento
das Micro e
Pequenas
Empresas.
Intensificação de
Estudos
Econômicos para
o Amazonas.
Promoção
Comercial: Feiras
e Outros Eventos.
Desenvolvimento
de Ações
Integradas na
Região do Alto
Solimões.
Elaboração e
Execução de
Projetos para o
Desenvolvimento
do Amazonas.
Financiamento de
Projetos de
Desenvolvimento.
Investimento no
Desenvolvidmento
Regional do
Amazonas.

Projetos aprovados
Estado
pelo CODAM (Unidade)

866.000,00

Projeto implantado
(Unidade)

Estado

Atividades realizadas
(% de execução)

Rio Negro/
Solimões

475.000,00

Evento (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

463.000,00

% de execução física
(%)

Rio Negro/
Solimões

38.924.000,00

Unidades gerenciadas
(Unidade)

Estado

12.000.000,00

Projetos financiados
(Unidade)

Estado

112.000.000,00

Unidades gerenciadas
(Unidade)

Estado

19.844.987,00

3.262.650,00
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Programa

Promoção do
Trabalho

Proteção ao Meio
Ambiente

Proteção Social
Especial

Objetivo
Oportunizar
emprego e
trabalho à
população
economicamente
ativa, contribuindo
para a melhoria da
qualidade de vida
no Amazonas.

Unidade
Responsável

Secretaria de
Estado do
Trabalho SETRAB

Previnir atos de
lesa-natureza
decorrentes de
ações ou
omissões que
atentem contra o
Procuradoria
meio ambiente e o Geral de Justiça equilíbrio dos
PGJ
ecossistemas em
áreas urbanas e
rurais, inclusive
em áreas
indígenas

Desenvolver
serviços e ações
socioassistenciais
que garantam a
proteção social e
defesa de direitos
violados

Secretaria de
Estado de
Assistência Social
e Cidadania SEAS

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Atividade

Intermediação de
Emprego.

Vaga captada
(Unidade)

Estado

2.169.100,00

Atividade

Qualificação
Profissional.

Trabalhador qualificado
Estado
(Unidade)

1.238.770,00

Atividade

SeguroDesemprego.

Trabalhador habilitado
(Unidade)

Projeto

Estado

215.414,00

Implantação de
Base operativa
Bases Operativas
implantada (Unidade)
do Meio Ambiente.

Estado

326.300,00

Atividade

Ações judiciais de
Ações Judiciárias
defesa do direito
de Defesa do Meio
individual e coletivo
Ambiente.
(Unidade)

Estado

253.000,00

Projeto

Construção e
Equipamento de
Unidades de
Atendimento

Projeto

Implantação de
Centros de
Centro de referência
Referência
implantado (Unidade)
Especializados da
Assistência Social.

Unidades construídas e
aparelhadas
Rio Negro/
Socioeducativo.
Solimões
(Unidade)

Estado

46.000,00

471.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Qualidade no
Ensino Superior

Secretaria de
Estado de Ciência
e Tecnologia SECT

Apoio Financeiro a
Iniciativas de
Inclusão Social
dos Grupos
Suscetíveis ao
Processo de
Exclusão.
Garantia de
Defesa de Direitos
e de Proteção
Social.
Implantação e
Manutenção de
Abrigos
Alternativos de
Proteção Social.
Implementação do
Sistema Estadual
de Atendimento
Socioeducativo.
Prestação de
Serviços
Socioemergenciai
s a Vítimas de
Sinistros ou Fatos
Adversos.

Produto

Região

Valor

Família beneficiada
(Unidade)

Estado

Pessoas beneficiadas
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

388.000,00

Pessoa assistida
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

8.878.638,00

Adolescentes assistidos Rio Negro/
(Unidade)
Solimões

5.677.000,00

2.356.998,00

Pessoas beneficiadas
(Unidade)

Estado

990.000,00

Projeto

Ampliação e
Adequação da
Rede Física UEA.

Unidade ampliada e/ou
adequada (Unidade)

Alto Juruá

600.000,00

Projeto

Ampliação e
Adequação da
Rede Física UEA.

Unidade ampliada e/ou
adequada (Unidade)

Alto Rio
Negro

300.000,00

Atividade

Contribuir para a
ampliação e
melhoria na
qualidade do
Ensino Superior
no Estado do
Amazonas.

Título
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Título
Ampliação e
Adequação da
Rede Física UEA.
Ampliação e
Adequação da
Rede Física UEA.
Ampliação e
Adequação da
Rede Física UEA.
Ampliação e
Adequação da
Rede Física UEA.
Ampliação e
Adequação da
Rede Física UEA.
Ampliação e
Modernização da
Rede Física da
UEA.
Aquisição de
Equipamentos de
Laboratórios.
Aquisição de
Livros para o
Acervo
Bibliográfico.
Construção do
Campus
Universitário da
UEA.

Produto

Região

Unidade ampliada e/ou
adequada (Unidade)

Alto Solimões

300.000,00

Unidade ampliada e/ou
adequada (Unidade)

Baixo
Amazonas

300.000,00

Unidade ampliada e/ou
adequada (Unidade)

Madeira

200.000,00

Unidade ampliada e/ou
adequada (Unidade)

Médio
Amazonas

300.000,00

Unidade ampliada e/ou
adequada (Unidade)

Rio Negro/
Solimões

8.447.000,00

Unidades ampliadas
e/ou modernizadas
(Unidade)

Estado

23.200.000,00

Laboratórios equipados
Estado
(Unidade)

13.007.602,00

Livro adquirido
(Unidade)

Estado

Prédio construído (%
de execução física)

Rio Negro/
Solimões

Valor

8.576.190,00

14.184.761,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Atividade

Reetruturação do
Sistema
Penitenciário

Construir, ampliar
e aparelhar as
Unidades
Prisionais do
Sistema
Penitenciário,
conforme
exigência da
legislação
pertinente e
diretrizes do
Ministério da
Justiça.

Secretaria de
Estado de Justiça
e Direitos
Humanos

Título
Estágio Curricular
para Estudantes
da Universidade
do Estado do
Amazonas.
Extensão
Universitária.

Produto

Região

Valor

Aluno beneficiado
(Unidade)

Estado

35.000,00

Pesquisa realizada
(Unidade)

Estado

12.601.732,00

Atividade

Ensino e Pesquisa Pesquisadores
em Pósespecializados
Graduação
(Unidade)

Estado

13.862.273,00

Atividade

Funcionamento
das Escolas,
Acadêmicos da UEA
Centros e Núcleos
atendidos (Unidade)
de Ensino
Superior.

Estado

85.418.397,00

Atividade

Vestibular.

Estado

20.100.000,00

Projeto

Construção,
Ampliação e
Aparelhamento de
Área construída (M²)
Unidades
Prisionais no
Estado.

Estado

2.373.000,00

Área construída (M²)

Estado

160.000,00

Servidor capacitado
(Unidade)

Estado

160.000,00

Projeto

Atividade

Reforma,
Ampliação e
Aparelhamento
das Unidades
Penais no Estado.
Capacitação dos
Servidores do
Sistema
Penitenciário.

Vaga oferecida
(Unidade)
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Programa

Objetivo

Registro Mercantil

Otimizar o tempo
de atendimento do
registro mercantil
e da demanda de
informações
empresariais por
entidades oficiais,
universo
empresarial e
demais segmentos
da sociedade.

Regularização
Fundiária

Telecomunicação
e Radiodifusão

Unidade
Responsável

Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico SEPLAN

Tipo

Governadoria

Produto

Região

Valor

Projeto

Implantação do
Gerenciamento
Eletrônico de
Documentos da
JUCEA.

Sistema implantado
(Unidade)

Estado

882.000,00

Atividade

Registro de
Empresas
Mercantis e
Atividades Afins.

Empresa/atividade afim
Estado
registrada (Unidade)

3.160.000,00

Projeto

Implantação de
Postos Regionais.

Posto implantado
(Unidade)

Estado

200.000,00

Cooperação
Técnica.

Municípios atendidos
(Unidade)

Estado

120.000,00

Famílias assentadas
(Unidade)

Estado

40.000,00

Família beneficiada
(Unidade)

Estado

19.388.188,00

Coordenar o
planejamento,
Atividade
monitorar e avaliar
a implementação
da política de
Secretaria de
gestão territorial;
Estado de Política
Atividade
criar
Fundiária - SPF
assentamento e
promover a
regularização
Atividade
fundiária.

Reaparelhar e
ampliar as
estações de
televisão e rádio.

Título

Desapropriação
de Imóveis para
Fins de
Assentamento.
Desenvolvimento
de Ações
Fundiárias.

Atividade

Manutenção do
Acervo Fundiário.

Acervo recuperado e
atualizado (% de
execução física)

Estado

200.000,00

Projeto

Implantação de
Retransmissoras
no Interior do
Estado.

Retransmissora
implantada (Unidade)

Estado

4.000,00
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Programa

Transparência e
Cidadania

Objetivo

Informar à
sociedade sobre
os trabalhos
legislativos e
atuação de seus
membros e
promover a
participação da
sociedade para
consolidar a
aceitação das
ações da
Assembléia
Legislativa

Disponibilizar os
serviços públicos
Universalização do
e programas de
Acesso aos
governo à
Serviços Públicos
população do
e Programas de
Amazonas, de
Governo
forma
descentralizada.

Unidade
Responsável

Assemléia
Legislativa do
Estado do
Amazonas - ALE

Secretaria de
Estado de
Assistência Social
e Cidadania SEAS

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Atividade

Digitalização e
Operacionalização
Programas veiculados
da TV e Rádio
(Unidade)
Cultura do
Amazonas.

Estado

82.000,00

Projeto

Implantação da
Escola do
Legislativo.

Assessor capacitado
(Unidade)

Estado

1.403.000,00

Atividade

Divulgação das
Atividades
Legislativas da
ALE.

Sistema de
comunicação mantido
(Unidade)

Estado

6.808.000,00

Atividade

Implementação
das Unidades de
Pronto
Atendimento ao
Cidadão - PAC.

Cidadão atendido
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

14.373.306,00

Atividade

Implementação e
Manutenção do
Pronto
Atendimento
Itinerante - PAI.

Atendimento prestado
(Unidade)

Estado

11.671.700,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Atividade

Valorização e
Formação do
Profissional de
Educação

Oferecer
condições de
qualificação
profissional inicial
e continuada e
valorização
profissional para
docentes e não
docentes.

Secretaria de
Estado da
Educação e
Qualidade do
Ensino - SEDUC

Atividade

Atividade

Atividade

Efetivar a
promoção e
proteção à saúde,
mediante ações
de vigilância
Vigilância à Saúde
epidemiológica,
sanitária,
ambiental e
controle das
doenças, com

Secretaria de
Projeto
Estado de Saúde SUSAM
Projeto

Título
Formação dos
Profissionais
Docentes e NãoDocentes do
Ensino
Fundamental.

Produto

Região

Valor

Profissional de
educação beneficiado
(Unidade)

Estado

27.418.747,00

Profissional de
educação beneficiado
(Unidade)

Estado

13.354.153,00

Profissional de
educação docente e
não docentes
beneficiados (Unidade)

Rio
Negro/Solimõ
es

1.196.450,00

Valorização dos
Profissionais da
Educação

Profissional de
educação docente e
não-docente
beneficiado (Unidade)

Estado

2.181.270,00

Aquisição de
Equipamentos
para a Rede de
Frios.

Equipamentos
adquiridos (%)

Rio Negro/
Solimões

786.000,00

Aquisição de
Equipamentos
para o Programa
de Hepatites
Virais.

Percentual de
equipamentos
adquiridos (%)

Rio Negro/
Solimões

71.000,00

Formação dos
Profissionais
Docentes e NãoDocentes do
Ensino Médio.
Incrementação
das Atividades do
Centro de
Formação
Profissional CEPAN.
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Programa

Objetivo
vistas à melhoria
da qualidade de
vida da população.

Unidade
Responsável

Tipo
Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Título
Construção de
Unidades para a
Rede de Frios.
Construção e
Aparelhamento da
Fundação de
Vigilância em
Saúde do
Amazonas.

Produto

Vigilância
Sanitária.
Fortalecimento
das Ações de
Vigilância em
Saúde.
Funcionamento da
Fundação de
Vigilância em
Saúde

Valor

Unidade construída (% Rio Negro/
de execução física)
Solimões

1.445.000,00

Bloco da FVS
construído e equipado
(% de realização física)

Rio Negro/
Solimões

3.196.000,00

Rio Negro/
Solimões

900.000,00

Unidade construída e
aparelhada (% de
execução física)

Rio Negro/
Solimões

1.400.000,00

Exame realizado
(Unidade)

Estado

23.057.000,00

Ações de vigilância
sanitária realizadas
(Unidade)

Estado

3.473.000,00

Unidades aparelhadas
(Unidade)

Estado

654.000,00

Unidade mantida
(Unidade)

Rio Negro/
Solimões

Construção e
Aparelhamento
das Unidades
UDEs construída e
Descentralizadas equipada (Unidade)
de Vigilância em
Saúde – UDEs VS
Construção e
Aparelhamento do
Laboratório de
Saúde Pública LACEN/AM
Exames
Laboratoriais em
Saúde Pública
LACEN

Região

16.452.000,00
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Programa

Objetivo

Unidade
Responsável

Tipo

Título

Produto

Região

Valor

Atividade

Vigilância
Ambiental em
Saúde.

Ações de vigilância
ambiental realizadas
(Unidade)

Estado

47.281.000,00

Atividade

Vigilância
Epidemiológica.

Ações epidemiológicas
Estado
realizadas (Unidade)

14.016.000,00
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13. ANEXO II
MAPAS, EM TAMANHO A0, DOS PRINCIPAIS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E
FINAIS DO ZEE DA SUB-REGIÃO DO PURUS, A SABER:

1. Mapa de Áreas Protegidas;
2. Mapa de Projetos de Assentamentos;
3. Mapa de Eixos de Circulação;
4. Mapa de Degradação Florestal no Período de 2007 a 2009;
5. Mapa do Fluxos Açaí;
6. Mapa do Fluxos Arroz;
7. Mapa do Fluxos Banana;
8. Mapa do Fluxos Borracha;
9. Mapa do Fluxos Castanha;
10. Mapa do Fluxos Cupuaçu;
11. Mapa do Fluxos Emergência Médica;
12. Mapa do Fluxos Feijão;
13. Mapa do Fluxos Madeira;
14. Mapa do Fluxos Mandioca;
15. Mapa do Fluxos Melancia;
16. Mapa do Fluxos Migratórios;
17. Mapa do Fluxos Milho;
18. Mapa do Fluxos Pecuária;
19. Mapa do Fluxos Pesca;
20. Mapa do Fluxos Pupunha;
21. Mapa da Fundação dos Municípios e Unidades Socioeconômicas;
22. Mapa da Geologia;
23. Mapa da Geomorfologia;
24. Mapa da Pedologia;
25. Mapa da Pressão da Pesca;
26. Mapa do Desmatamento no Período de 2001 à 2009;
27. Mapa de Subsídios à Gestão do Território (Mapa Síntese);
28. Mapa do Tipos de Ocupação;
29. Mapa das Unidades Territoriais Básicas – UTBs;
30. Mapa das Unidades Socioeconômicas:
31. Mapa do Uso da Terra em 1990;
32. Mapa do Uso da Terra em 2009;
33. Mapa da Vegetação;
34. Mapa da Vulnerabilidade;
35. Mapa dos Pólos de Geoturístico;
36. Mapa da Potencial Mineral;
37. Mapa da Áreas Protegidas e a Situação Fundiária;
38. Mapa da Situação Fundiária;
39. Mapa de Geodiversidade;
40. Mapa da Infraestrutura Básica e de Apoio;
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41. Mapa da Infraestrutura Para Produção;
42. Mapa de Unidade de Conservação Estadual;
43. Mapa de Unidade de Conservação Federal;
44. Mapa da Situação das Terras Indígenas;
45. Mapa de Terras Indígenas;
46. Mapa da Incidência de Potencialidade Produtivas Extrativistas.
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