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Resenha da apresentação e discussão 

 

PROGRAMA DE APOIO À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – BOLSA VERDE 

PALESTRANTE: Claúdia Calório, Dir. de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

MODERADORES: Célio Panquene e Iaci Penteado (Mestrandos do Programa de Pós-
Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável) 

A palestra ocorreu no dia 27 de novembro, no Auditório do Clube de Engenharia, situado na Av. Rio 
Branco, número 124/22o andar, Centro – RJ. O seminário decorreu em quatro momentos a destacar: a 
apresentação do  curriculum vitae da palestrante ao auditório, destacando algumas atividades; em 
seguida ocorreu a apresentação do conteúdo do seminário pela palestrante, seguido imediatamente 
de uma sessão de perguntas e respostas, onde foram abertos 3 blocos para o auditório poder fazer 
questionamentos/comentários sobre o conteúdo da palestra e, finalmente, realizou-se o desfecho do 
evento com a leitura desta resenha da apresentação.  

Consideramos importante destacar alguns destaques mais proeminentes da apresentação. A 
palestrante apresentou e esclareceu que o Programa de Apoio à Conservação Ambiental Bolsa Verde, 
instituído em 2011 pelo Governo Federal, é fruto de uma parceria entre os Ministérios do Meio 
Ambiente, do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Integrando 
o Plano Brasil sem Miséria, no Eixo de Inclusão Produtiva Rural, ele consiste em uma estratégia de 
renda mínima com condicionalidades ambientais. Mais do que uma política de preservação da 
natureza, o programa se apresenta como uma estratégia de combate à pobreza com conservação 
socioambiental. A conservação da biodiversidade caminha lado a lado com a inclusão social, através 
da transferência de renda. A promoção da cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação 
do nível de renda das populações beneficiárias são seus objetivos centrais. As populações alvo são 
famílias em situação de extrema pobreza que fazem uso sustentável dos recursos naturais, 
principalmente no território da Amazônia Legal. São consideradas populações que façam parte de 
projetos de assentamento ambientalmente diferenciados (como os projetos agroextrativistas, os de 
desenvolvimento sustentável e os florestais), além de moradores de unidades de conservação de uso 
sustentável ou de territórios ocupados por comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos). 

Segundo Claúdia Calório, a escolha desses critérios na definição da população beneficiária é uma 
forma de reconhecer a contribuição que populações rurais em diferentes condições e contextos têm 
dado à proteção da natureza. Apesar do meio rural brasileiro contar com apenas 15% da população 
total do país, é expressivo o número de famílias que se encontram em condição de extrema pobreza 
nesse meio; o que por vezes impele ao abandono de atividades sustentáveis para outras mais 
degradantes. Deste modo, o programa investe na agricultura familiar sustentável para superar a 
extrema pobreza. 

 

As categorias de unidades de conservação de uso sustentável cujas populações são beneficiárias do 
programa são: as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), as Reservas Extrativistas (RESEX) e 



as Florestas Nacionais (FLONA). Grande parte das unidades de conservação brasileiras tem sido 
criadas visando à conservação do patrimônio natural, mas é preciso considerar também a questão da 
pobreza na escolha de regiões a serem convertidas em áreas de uso especial. Dados apresentados 
pela palestrante sugerem que há uma relação inversa entre pobreza e conservação ambiental – 
através de unidades de conservação – nos municípios brasileiros. Para o Ministério do Meio 
Ambiente, a questão da pobreza é estratégica para a conservação, sendo hoje estudado como incluir 
o fator pobreza como critério para a demarcação de áreas protegidas em âmbito nacional. 

Os condicionantes ambientais do Programa Bolsa Verde refletem a preocupação com a manutenção 
da biodiversidade no país, mas a estratégia também é uma forma de valorização do uso sustentável 
dos recursos naturais. Pensando a conservação socioambiental, não basta manter as florestas em pé, 
se isso significa isolá-las da intervenção humana. É preciso também incentivar formas de relação 
homem-natureza mais harmônicas, que conduzam à sustentabilidade a longo prazo. O Programa 
Bolsa Verde não se limita a coibir a degradação ambiental resguardando remanescentes de áreas 
naturais, mas investe no uso sustentável dos recursos naturais através do incentivo à qualificação das 
populações beneficiárias em diferentes áreas – ambiental, social, educacional, técnica e profissional. 
Tal incentivo é um dos desafios enfrentados pelo Programa hoje, que estuda formas de incorporar 
essa qualificação em programas governamentais já existentes, como o PRONATER – Programa 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Para participar do programa, a família deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições: (i) 
encontrar-se em situação de extrema pobreza, equivalente à renda per capita mensal de até R$ 
70,00; (ii) estar inscrita no Cadastro Único. Além destas condições, as famílias deverão desenvolver 
atividades de conservação ambiental nas seguintes áreas: Florestais Nacionais; Reservas Extrativistas 
federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável federais, administradas pelo ICMBIO; Projetos de 
assentamento florestal, projetos de desenvolvimento sustentável ou projetos de assentamento 
agroextrativistas instituídos pelo INCRA. Territórios ocupados por Ribeirinhos, Extrativistas, 
Populações Indígenas, Quilombolas e outras Comunidades Tradicionais e outras áreas rurais definidas 
como prioritárias pelo Governo Federal. Cumpridos estes requisitos, a família poderá assinar o Termo 
de Adesão ao Programa Bolsa Verde, que especifica as atividades de conservação a serem 
desenvolvidas. 

O uso de instrumentos de gestão já consolidados facilita o acompanhamento e monitoramento do 
desempenho do programa. As estratégias de monitoramento utilizadas hoje consistem em: visitas às 
famílias para verificação das condicionalidades em estratégia amostral; e rastreamento orbital via 
satélite para verificação de cobertura vegetal, feito anualmente pelo Sistema de Proteção da 
Amazônia (SIPAM) e contando com mapeamentos feitos pelo Cadastramento Ambiental Rural (CAR). 

O Programa Bolsa Verde está em desenvolvimento contínuo, em processo de adequação à 
heterogênea realidade brasileira. No que se refere ao monitoramento, o uso do índice cobertura 
vegetal não permite uma avaliação adequada de regiões sem área terrestre, como é o caso de 
unidades de conservação marítimas ou fluviais. A expansão para outros biomas e inclusão de outros 
tipos de áreas de uso especial – como Terras Indígenas e Quilombolas – é uma proposta em estudo, 
mas que deve levar em conta os possíveis impactos na estrutura social dessas populações 
tradicionais. As capacitações oferecidas devem se adequar às populações extrativistas, com uma 
assistência técnica diferenciada, e não a reprodução de um modelo agrícola hegemônico. É 
necessário ainda pensar a aproximação do programa à lógica dos pagamentos por serviços 
ambientais, atuando em pareceria com unidades de conservação e órgãos de fomento à preservação 
ambiental. 

Concluindo a sua apresentação, Cláudia Calório destacou a necessidade de maior parceria com a 
sociedade civil – na figura de Universidades, empresas e organizações civis – na identificação de 
desafios e soluções, a fim de consolidar com êxito o Programa Bolsa Verde como uma prática de 
desenvolvimento sustentável. 


